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ُّ
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ُّ
التعل

11 اتيجية المناقشة والحوار  إس�ت

12 االستقصاء أو االستكشاف 

12 وع  م القائم عىل الم�ش
ُّ
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ُّ
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ّ
التعل
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14 م 
ُّ
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16 أجهزة الحاسب 

16 وصف الدرس 

16 م 
ُّ
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ُّ
نواتج التعل

26 ة   نقاط مهمَّ

التمهيد   27

خطوات تنفيذ الدرس  27

29 حل التدريبات 

34 الوحدة األوىل/ الدرس الثالث  

34 الملفات والمجلدات 

34 وصف الدرس 

34 م 
ُّ
نواتج التعل

34 ة   نقاط مهمَّ
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 الوحدة الثالثة
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مجة �ف ال�ب

82 وصف الوحدة 

82 م 
ُّ
نواتج التعل
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نظرة عامة عىل محتوى كتاب المهارات الرقمية 
ي
ن الخامس والسادس االبتدا�ئ للصف�ي

م الخاصة بالفصول الدراسية 
ُّ
الموضوعات ومخرجات التعل

ز بينهــا،  ي الوحــدة األوىل يتعــّرف الطلبــة عــى األنــواع المختلفــة ألجهــزة الحاســب والتميــزي
ي الفصــل الــدرايسي األول �ز

�ز
ز أجهــزة اإلدخــال واإلخــراج ومعرفــة  ز بــني وكذلــك األجــزاء الرئيســة للوحــدة المركزيــة للحاســب. يتعلمــون أيًضــا التميــزي
أنــواع الطابعــات المختلفــة. عــاوة عــى ذلــك، يتعلمــون كيفيــة ضغــط الملفــات والمجلــدات، ولمــاذا يفضــل اســتخدام 
 )Word( ي برنامج وورد

ي الوحــدة الثانيــة يعــزز الطلبــة مهاراتهــم �ز
االختصــارات للوصــول إىل البيانــات المحفوظــة؟. و�ز

ي المســتند مثــل: اســتخدام تباعــد األحــرف 
مــن خــال العمــل مــع الصــور داخــل مســتند، وتطبيــق التنســيق المتقــدم �ز

وتباعــد األســطر والفقــرات والمســافة البادئــة للفقــرة. يتعلمــون أيًضــا كيفيــة اســتخدام أشــكال الرســومات التوضيحيــة 
ز تنســيق مســتند، والتحقــق مــن المســتند بحًثــا عــن األخطــاء اإلمائيــة والمرادفــات ومعاينــة  SmartArt؛ لتحســني
ــم كيفيــة تحليــل 

ّ
ي الوحــدة الثالثــة يواصــل الطلبــة العمــل مــع ســكراتش )Scratch(؛ لتعل

عملهــم قبــل طباعتــه. و�ز
مشــكلة وإنشــاء خوارزميــات بســيطة ومخططــات انســيابية لحلهــا. وأيًضــا يتعلمــون ماهيــة الكائــن، وكيــف ُتســتخدم 

ي ســكراتش.
وط التخــاذ القــرارات �ز مظاهــره، وكيفيــة اســتخدام الــرش

ي الوحدة األوىل يتعّرف الطلبة ألول مرة عى ماهية الشبكة وأهميتها. يتعلمون استخدام 
ي �ز

ي الفصل الدرايسي الثا�ز
�ز

جمــات أو حلــول المعادالت. عاوة  ونيــة للعثــور عــى التعريفــات أو المرادفــات أو الزت محــركات البحــث واألدوات اإللكزت
عــى ذلــك، يتعلمــون اســتخدام أدوات االتصــال للمراســلة الفوريــة أو مؤتمــرات الفيديــو أو مشــاركة الملفــات وتنفيذهــا 
ا أو  ي الوحــدة الثانيــة كيفيــة اســتخدام أدوات الوســائط المتعــددة للحصــول عــى صور من كامزي

بأمــان. ويتعلــم الطلبــة �ز
نــت. ويســتخدمون أيًضــا  ، وتحريــر التســجيات الصوتيــة والعثــور عــى الصــور ومقاطــع الفيديــو عــزب اإلنزت ي

ماســح ضــو�ئ
ات.  ائــح بســيط مــع الصــور ومقاطــع الفيديــو والتأثــزي برنامــج صــور مايكروســوفت )MS Photos( إلنشــاء عــرض �ش
ي ســكراتش، ويتعلمــون كيفيــة اســتخدام الحلقــات، وتغيــزي اتجــاه أو دوران 

ي الوحــدة الثالثــة يوســعون معرفتهــم �ز
و�ز

بنــات اللمســية إلنشــاء تفاعــل.
ّ
الكائــن إلنشــاء الحركــة. عــاوة عــى ذلــك، يتعلمــون كيفيــة بــث الرســائل واســتخدام الل

ي برنامج مايكروسوفت إكسل )MS Excel(، ويتعلمون 
ي الوحدة األوىل يوّسع الطلبة معرفتهم �ز

ي الفصل الثالث �ز
�ز

 )Sum( المجمــوع دالــة  باســتخدام  البســيطة  الحســابية  العمليــات  وإجــراء  واألعمــدة  الصفــوف  مــع  العمــل  كيفيــة 
 .)AutoFill( ي 

التلقــا�ئ المــلء  والقمــة الصغــرى )Min( وأداة   )Max( والقيمــة العظــى  )Average( والمتوســط
ي الوحــدة الثانيــة يتعلمــون ماهيــة المدونــة، وكيفيــة اســتخدامها، وكيفيــة إنشــاء مدونــة بســيطة تتبــع خاصيــة نــرش 

و�ز
ي تغــ�ي موضوعات األمان  ، وال�ت

ً
نــت. وكيفيــة معالجــة إرشــادات األمــان بشــكل أكزث شــمواًل المعلومــات بأمــان عــزب اإلنزت

ام قانــون  وســات وأدوات حمايــة الحاســب األخــرى، واحــزت نــت، واســتخدام برامــج مكافحــة الفزي عنــد االتصــال باإلنزت
ي الوحــدة الثالثــة يتعلــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام 

ا �ز ً . وأخــزي الملكيــة الفكريــة والمــواد المحميــة بحقــوق الطبــع والنــرش
ي الحيــاة اليوميــة، وكيــف يمكنهــم برمجــة روبــوت لرســم أشــكال هندســية بســيطة تشــمل جوانــب مــن 

الروبوتــات �ز
مجيــة مثــل التسلســل والتكــرار. المقاطــع الزب
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 عدد الساعات الدراسية لكل درس
ي )الفصل الدرايسي األول(

ن الخامس والسادس االبتدا�ئ للصف�ي

عدد الحصص الدراسيةالوحدة األوىل:  تعلم األساسيات

1الدرس األول: أجهزة الحاسب

: أجزاء الحاسب ي
1الدرس الثا�ز

2الدرس الثالث: الملفات والمجلدات

وع الوحدة 2مرش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات

2الدرس األول: الصور والرسومات

: التنسيق المتقدم ي
2الدرس الثا�ز

2الدرس الثالث: إدراج الرسومات التوضيحية

1الدرس الرابع: التدقيق والطباعة

وع الوحدة 1مرش

8إجماىلي عدد حصص الوحدة الثانية

ي سكراتش
مجة �ن الوحدة الثالثة: ال�ب

2الدرس األول: كيفية تصميم برنامج

ي سكراتش
: الكائنات �ز ي

2الدرس الثا�ز

طية 2الدرس الثالث: المعامات الرش

وع الوحدة 1مرش

7إجماىلي عدد حصص الوحدة الثالثة

1اختزب نفسك

22إجماىلي عدد حصص جميع الوحدات
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األدوات 

اتيجيات التعليمية اإلس�ت
ي يمكــن اســتخدامها أثنــاء الــدرس، وقــد ُصّمــم كتــاب الطالــب بهــذه  اتيجيات التعليميــة الــ�ت هنــاك العديــد مــن اإلســزت
ي األجــزاء النظريــة والعمليــة مــن الــدرس. يمكنــك أن تــرى 

اتيجيات �ز ي تطبيــق بعــض هــذه اإلســزت
الطريقــة لمســاعدتك �ز

ي تســتطيع اســتخدامها. اتيجيات التعليميــة الــ�ت ي القســم التــاىلي بعــض أمثلــة اإلســزت
�ز

ة(  التعليم المبا�ش )المحا�ن

ي هذه المرحلة العمرية األكزث فاعلية وكفاءة عند تدريس فكرة أو مهارة.
يعتزب التعليم المبا�ش �ز

أمثلة 

كيفيــة  الطلبــة  لتعليــم  المبــا�ش  التعليــم  اتيجية  إســزت اســتخدام  يمكــن 
لكلمــات  مرادفــات  عــى  للعثــور  وورد  ي 

�ز المرادفــات  قامــوس  اســتخدام 
. معينــة

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 87 

الفصل الدرايسي األول
 	)Windows 10( 10 نظام تشغيل ويندوز

 	)Microsoft Word( مايكروسوفت وورد

 	)MIT Scratch( منصة سكراتش من معهد ماساتشوستس للتقنية
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م القائم عىل حل المشكالت 
ُّ
التعل

اتيجية حــل المشــكات عــى تقديــم عــدة حلــول مختلفــة لمشــكلة واحــدة، والهــدف ليــس الحصــول عــى  تعتمــد إســزت
إجابــة واحــدة صحيحــة كمــا هــو الحــال مــع االستكشــاف الموجــه، وإنمــا ليحصــل الطلبــة عــى أكــزب عــدد ممكــن مــن 

الحلــول المختلفــة للتحــدي المطــروح أمامهــم.

أمثلة 

ــم الطلبــة 
ّ
يمكــن اســتخدام التعلــم القائــم عــى حــل المشــكات عندمــا يتعل

ي ســكراتش 
مجيــة �ز كيفيــة اســتخدام المخططــات االنســيابية والمقاطــع الزب

لحــل مشــكلة مــا.

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول | كتاب الطالب | صفحة 103

اتيجية المناقشة والحوار  إس�ت

المتكــررة  الناقــد، وتعــّد األســئلة  التفكــزي  ز  لتحفــزي  
ً
المناقشــات فرصــة إدارة  المبنيــة عــى  التدريــس  اتيجية  إســزت تتيــح 

ــم واالستكشــاف العميــق للمفاهيــم األساســية الخاصــة بالمنهج.
ُّ
)ســواء مــن المعلــم أو مــن الطلبــة( وســيلة لقيــاس التعل

أمثلة 

يمكنــك اســتخدام إســتراتيجية المناقشــة والحــوار لمســاعدة الطلبــة علــى 
الطابعــات واســتخداماتها. مــن  المختلفــة  األنــواع  تحديــد 

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول | كتاب الطالب | صفحة 29
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االستقصاء أو االستكشاف 

المــرور بعمليــات مختلفــة أو تجــارب أو إجــراء  بنــاء المعرفــة بمفردهــم مــن خــال  اتيجية للطلبــة  تتيــح هــذه اإلســزت
واالســتبعاد. التحقــق 

أمثلة 

مثــل مطالبــة  االستكشــاف،  خــال  مــن  ــم 
ّ
التعل أنشــطة  اســتخدام  يمكنــك 

الطلبــة بالبحــث والعثــور عــى اإلعــدادات المحــددة لعنــارص مختلفــة مــن 
تعلموهــا. ي  الــ�ت المهــارات  وتطبيــق  المســتند، 

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 67

ي نهايــة كل وحــدة للتأكــد مــن الفهــم الجيــد 
وعــات �ز يمكنــك اســتخدام المرش

ي كل وحــدة، عــى ســبيل المثــال 
ي تعلموهــا �ز للطلبــة، وتطبيــق المهــارات الــ�ت

وع لعبــة. ي ســكراتش لمــرش
ممارســة مهــارات التصميــم الخاصــة بهــم �ز

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 130

وع  م القائم عىل الم�ش
ُّ
التعل

ــم هــو تقديــم 
ِّ
، ويكــون دور الُمعل ي

ي إطــار تعــاو�ز
وعــات بصــورة ُمســتقلة أو �ز يمكــن تنفيــذ األنشــطة القائمــة عــى المرش

وعاتهــم بنجــاح، واكتســاب فهــم عميــق للمفاهيــم األساســية. التوجيــه واإلرشــاد للطلبــة مــن أجــل إكمــال مرش

أمثلة 
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م باللعب و المحاكاة  
ُّ
 التعل

ي العملية التعليمية.
ز �ز كاء فاعلني ن األلعاب والمحاكاة الطلبة من أن يكونوا �ش

ِّ
مك

ُ
ت

أمثلة

للطلبــة  يمكــن  بســيطة،  كألعــاب  الســتخدامها  األنشــطة  بعــض  ُصممــت 
ــم وفهــم موضوعــات جديــدة مثــل اســتخدام االختصــارات 

ّ
مــن خالهــا تعل

والمجلــدات. الملفــات  إىل  للوصــول 

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 44 

ي 
م التعاو�ن

ّ
التعل

مــن طلبــة  منهــا  يتكــون كل  ة،  عمــل صغــزي فــرق  خــال  مــن  ُتنفــذ  فعالــة  تعليميــة  اتيجية  إســزت ي 
التعــاو�ز ــم 

ُّ
التعل ُيعــدُّ 

بويــة تعريضهــم لمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة  ي القــدرات، ويتــمُّ مــن خــال العمليــة الزت
مــن مســتويات متفاوتــه �ز

مهاراتهــم. وممارســة  مــا  لمفهــوم  اســتيعابهم  ز  لتحســني التعليميــة 

أمثلة

ي 
ي مجموعــات والتعــاون لتحقيــق أهــداف محــددة �ز

يمكــن للطلبــة العمــل �ز
ي إنشــاء الملفــات 

بعــض التدريبــات، عــى ســبيل المثــال ممارســة مهاراتهــم �ز
والمجلــدات وتحريرهــا.

الصف الخامس | الفصل الدرايسي األول| كتاب الطالب | صفحة 45 



وصف الوحدة
عزيزي المعلم

الهــدف العــام مــن الوحــدة أن يتعلــم الطلبــة أنواًعــا مختلفــة مــن أجهــزة الحاســب، واألجــزاء الرئيســة للحاســب، وأنواًعــا 
ن البيانــات، وكيفيــة التعامــل مــع الملفــات والمجلــدات بطريقــة أكــرث  مختلفــة مــن الطابعــات. كمــا ســيتعلمون أيــن ُتخــزِّ

تقدًمــا.

م
ُّ
 نواتج التعل

ز األنواع المختلفة للحاسبات.	  تميري

ز أدوات الحاسب التفاعلية.	  تميري

تحديد األجزاء الرئيسة للحاسب.	 

ز أجهزة الحاسب الداخلية والخارجية.	  تميري

ز أجهزة اإلدخال واإلخراج.	  تميري

معرفة أنواع مختلفة من الطابعات.	 

إنشاء اختصار لملف أو مجلد.	 

ضغط الملفات والمجلدات، وفك الضغط.	 

 الوحدة األوىل

تعلم األساسيات

الدروس

عدد الحصص الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
الدراسية

1الدرس األول: أجهزة الحاسب

: أجزاء الحاسب ي
1الدرس الثا�ز
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المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي 
ز الخامس والسادس االبتدا�ئ للصف�ي

الفصل الدرايسي األول

 	G5.S1.1.3_اء docx.برنامج_الرياض_الخ�ز

 	G5.S1.1.3_أنواع_األشجار.docx

 	G5.S1.1.3_التاريــــخ.docx

 	G5.S1.1.3_التوقيت.docx

مجلد المستندات	 

األدوات واألجهزة

 	)Microsoft Windows( مايكروسوفت ويندوز

2الدرس الثالث: الملفات والمجلدات

وع الوحدة 2م�ش

6إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

الملفات الرقمية

ي  ز اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إىل المســتندات الــيت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــى منصــة عــ�ي
ز اإلثرائيــة. ي منصــة عــ�ي

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه �ز
تظهــر �ز
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الوحدة األوىل/ الدرس األول

أجهزة الحاسب

وصف الدرس
ز أنواعــه المختلفــة، واســتخداماته، باإلضافــة  الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــى جهــاز الحاســب، وتميــري

ي تتيــح التعامــل مــع الحاســب بشــكل ممتــع. إىل أدوات الحاســب التفاعليــة، والــيت

م
ُّ
نواتج التعل

تمييز أنواع أجهزة الحاسب المختلفة.	 

تمييز أدوات الحاسب التفاعلية.	 

ة   نقاط مهمَّ

يحتــاج الطلبــة إلــى ربــط معارفهــم الســابقة حــول الملفــات والمجلــدات، والفــرق بينهــا، وكيفيــة إنشــاء المجلــدات 	 
ونقلهــا، وقــد وردت فــي منهــج المهــارات الرقميــة العــام الماضــي فــي الفصــل الدراســي األول، فــي الــدرس الثانــي مــن 

الوحــدة األولــى )تعلــم األساســيات(.

أجهــزة 	  علــى  يقتصــر  المفهــوم  أن  يعتقــدون  قــد  ولكــن  الحاســب،  جهــاز  هــو  بمــا  معرفــة  الطلبــة  لــدى  يكــون  قــد 
الفيديــو. ألعــاب  مشــغالت  أو  النقــال،  أو  اللوحــي  الهاتــف  دون  المحمــول،  والحاســب  المكتبــي،  الحاســب 

ــر الطلبــة أن الصــور التوضيحيــة فــي الكتــاب ألجــزاء الحاســب تختلــف بحســب نوعيــة الجهــاز )مكتبي-محمول(، 	 
ّ
ذك

ويختلــف موضعهــا فــي الجهاز.

ــر الطلبــة أن جهــاز الحاســب قــد يختلــف فــي بنيتــه، وكيفيــة تفاعلــه مــع اإلنســان. ونتاًجــا للتطــور التقنــي؛ ظهــر 	 
ّ
ذك

لدينــا نمــاذج مــن أدوات الحاســب التفاعليــة.

الدرس األول

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية

1الدرس األول: أجهزة الحاسب
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التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ز احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ز

ناقش الطلبة عن استخداماتهم اليومية ألجهزة الحاسب، واالنطالق منها لربطهم باألنواع الواردة في الدرس.	 

حّقــق الهــدف مــن الــدرس مــن خــالل جــذب اهتمــام الطلبــة ألهمية معرفة أنــواع أجهزة الحاســب، وأدواته التفاعلية 	 
مــن خــالل طرح األســئلة التالية:

متى ُيطلق على الجهاز اإللكتروني اسم الحاسب؟ اشرحوا إجابتكم.	 

ما أجهزة الحاسب التي تستخدمونها؟	 

ما توقعكم لشكل جهاز الحاسب المكتبي بعد ١٠ سنوات؟ اشرحوا إجابتكم.	 

خطوات تنفيذ الدرس  

القــدرات، واالســتخدامات، 	  أنــواع أجهــزة الحاســب المختلفــة، مــن ناحيــة  بيــن  ناقــش الطلبــة حــول االختالفــات 
اللوحيــة، وجهــاز تشــغيل األلعــاب. بيــن جهــاز الحاســب المكتبــي، وجهــاز الحاســب المحمــول، واألجهــزة  كالفــرق 

المزايــا، 	  الحاســب وتوضــح  أنــواع أجهــزة  أحــد  تتبنــى كل مجموعــة  إلــى مجموعــات صغيــرة، بحيــث  الطلبــة  وّزع 
للجهــاز. واالســتخدامات  والقــدرات، 

بعــد انتهــاء المجموعــات مــن المهمــة الســابقة، تأخــذ كل مجموعــة أداتيــن مــن أدوات الحاســب التفاعليــة، وتوضــح 	 
ماهيتهــا، واســتخداماتها.
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وكيفيــة 	  الحاســب  أجهــزة  أنــواع  بالصــور  موضُحــا  للطلبــة  اشــرح 
التمييــز بينهــا، ووّضــح لهــم أن احتياجنــا يحــدد نــوع جهــاز الحاســب 

الــذي نقتنيــه بشــكل أساســي.

ــر الطلبــة بأهميــة الجلســة الصحيحــة أثنــاء اســتخدام الحاســب، 	 
ّ
ذك

واالنتبــاه لوضعيــة الرقبــة عنــد اســتخدام األجهــزة اللوحيــة والهواتف 
الذكيــة.

ر الطلبة بأهمية أخذ اســتراحة قصيرة على فترات منتظمة عند 	 
ّ
ذك

استخدام الحاسب.

يمكنــك اســتخدام التدريــب األول، للتأكــد مــن قــدرة الطلبــة علــى 	 
المكتبــي. المحمــول والحاســب  الحاســب  بيــن جهــاز  التمييــز 

المجلــدات، 	  وبيــن  بينهــا  والفــرق  الملفــات،  بماهيــة  الطلبــة  ــر 
ّ
ذك

آلخــر. مــكان  مــن  مجلــد  نقــل  وكيفيــة  المجلــدات،  إنشــاء  وبكيفيــة 
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وّضــح للطلبــة أن أدوات الحاســب التفاعليــة تهــدف إلــى التعامــل 	 
مــع جهــاز الحاســب بســهولة.

لــأدوات 	  الكتــاب  فــي  مــاورد  أمثلــة أخــرى غيــر  لهــم وجــود  بّيــن 
جديــدة. أدوات   

ً
مســتقباًل وســيظهر  التفاعليــة، 

اشــرح للطلبــة أن لوحــة اللمــس )Touchpad( بديــل للفــأرة فــي 	 
أجهــزة الحاســب المحمــول، وفــي ذات الوقــت يمكــن اســتخدام 

.USB الفــأرة المنفصلــة، مــن خــالل توصيلهــا بمنفــذ

وّضــح لهــم ســبب احتيــاج المصمميــن والرســامين للــوح الرســم أو 	 
المحول الرقمي )Graphic tablet( ومشــابهته للرســم بالورقة 

والقلم.

عديــدة، 	  أشــكال  لهــا   )Trackball( التتبــع  كــرة  أن  للطلبــة  بّيــن 
مختلفــة. بوظائــف  أزرار  لــه  يضــاف  وبعضهــا 

نينتنــدو وي )Nintendo Wii(، والــذي 	  ناقشــهم حــول جهــاز 
يدعــم التفاعــل مــع األلعــاب، وكيــف يشــعر الالعــب باالنغمــاس 

الحقيقــي فــي اللعبــة.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الثانــي والثالــث وناقشــهم فيمــا 	 
يســتخدمونه مــن األدوات التفاعلية.
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شــراء 	  فــي  التفكيــر  عنــد  المتاحــة  الخيــارات  فــي  الطلبــة  ناقــش 
التفاعليــة. األدوات 

اطلــب منهــم تنفيــذ التدريــب الرابــع للتأكــد مــن معرفتهــم بــأدوات 	 
الحاســب التفاعليــة.

اطلب ممن لديهم جهاز تفاعلي، أن يتحدثوا عن تجاربــهم.	 

كلــف الطلبــة بتنفيــذ التدريــب الخامــس كواجــب منزلــي للتأكــد 	 
مــن معرفتهــم بأنــواع الحاســب.
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20

تلميح:  

رهــم 
ّ
لتوجيــه الطلبــة إلــى اإلجابــة الصحيحــة للرقــم 4، ذك

بالبحــث فــي كتــاب الطالــب عــن مزايــا الحاســب المكتبــي 
مقارنــة بأنــواع أجهــزة الحاســب األخــرى.
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ي
الوحدة األوىل/ الدرس الثا�ض

أجزاء الحاسب

ي
الدرس الثا�ض

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية 

: أجزاء الحاسب ي
1الدرس الثا�ز

وصف الدرس
الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــى مكونــات أجهــزة الحاســب، واألجهــزة الملحقــة بهــا، باإلضافــة لتعــّرف 

ي يحتاجهــا الحاســب ليعمــل. ي وحــدة النظــام الــيت
الطلبــة عــى المكونــات الرئيســة الموجــودة �ز

م
ُّ
نواتج التعل

استكشاف األجزاء الرئيسة ألجهزة الحاسب.	 

تمييز وحدات اإلدخال واإلخراج.	 

تمييز أجهزة التخزين الخارجية.	 

معرفة بعض أنواع الطابعات.	 

ة   نقاط مهمَّ

مجيــة، والــدور التكامــىي بينهــا. لــذا؛ ينصــح  ز المكونــات الماديــة والرب قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فهــم العالقــة بــ�ي
 : بمــا يــىي

بّســط الفكــرة مــن خــالل ضــرب أمثلــة لتوضيــح العالقــة بيــن المكــون المــادي والبرمجــي بالحاســب، وتشــبيه هــذه 	 
العالقــة بأجــزاء جســم اإلنســان المحسوســة، مثــل: الــرأس، اليــد، القــدم. واألجــزاء غيــر المحسوســة، مثــل: الشــعور 

واإلدراك، وكيــف يكمــل كل منهمــا اآلخــر.
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اشرح األجزاء التي ال يمكن للحاسب أن يعمل من دونها، واألجزاء التي يمكن أن يستغني عنها.	 

اذكر العديد من األمثلة من بيئة الطلبة اليومية التي توضح أدوات اإلدخال واإلخراج في األجهزة الرقمية.	 

وّضح كيفية تفصيل مكونات الحاسب وفًقا لالحتياج وأغراض االستخدام.	 

مــع 	  وناقــش  النظــام،  وحــدة  فــي  الموجــودة  المكونــات  عــّدد 
النظــام. وحــدة  مكونــات  مــن  مكــون  دور كل  الطلبــة 

ناقش مع الطلبة ماذا لو تم االستغناء عن وحدات اإلدخال.	 

ناقــش مــع الطلبــة كيفيــة زيــادة أداء الحاســب، ومــا المكونــات 	 
العالقــة؟. ذات 

الطلبــة 	  معرفــة  مــن  للتأكــد  األول  التدريــب  اســتخدام  يمكنــك 
النظــام. وحــدة  لمكونــات 

خطوات تنفيذ الدرس  

التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ز احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ز

أحضر صندوق حاسب يمكن فتحه، واستعرض مكوناته للطلبة.	 

اجعل الطلبة يستكشفون المكونات الداخلية للحاسب.	 

استعرض بعض الفيديوهات التي تساعد على شرح مكونات الحاسب، أو طريقة صنعها، مثل صناعة المعالج.	 

بّين للطلبة إمكانية التعديل على المكونات الداخلية للحاسب للحصول على أداء أفضل.	 
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أخيًرا، ناقش مع الطلبة أنواع الطابعات المختلفة واختالفها واستخدامها.	 

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الرابــع والخامــس كواجــب منزلي بهــدف التأكد 	 
الحاســب  ألجــزاء  فهمهــم  مــدى  وقيــاس  الطابعــات،  بأنــواع  معرفتهــم  مــن 

الرئيســة.

وّضح الفرق بين وحدات التخزين المختلفة، واستخداماتها، وأغراضها.	 

اطــرح أمثلــة لوحــدات التخزيــن لمختلــف األجهــزة، مثــل الهواتــف الذكيــة. 	 
وال تقتصــر علــى وحــدات التخزيــن الخاصــة بجهــاز الحاســب فقــط.

التدريــب 	  تنفيــذ  منهــم  واطلــب  صغيــرة،  مجموعــات  إلــى  الطلبــة  قّســم 
البيانــات  تخزيــن  أجهــزة  بأنــواع  معرفتهــم  مــن  للتأكــد  والثالــث؛  الثانــي 

. لمختلفــة ا

ناقــش مــع الطلبــة حجــم البيانــات التــي يمكــن تخزينها فــي كل نوع، واطلب 	 
مــن كل مجموعــة اســتنتاج المزايــا والعيــوب لــكل نوع مــن أجهزة التخزين.

وتصنيــف 	  الثالــث،  التدريــب  صــور  مشــاهدة  مجموعــة  مــن كل  اطلــب 
لهــا. تنتمــي  التــي  الوحــدة  حســب  األجهــزة 
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لنطبق معا.
حل التدريبات
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الوحدة األوىل/ الدرس الثالث 

الملفات والمجلدات

وصف الدرس
ــم الطلبــة كيفيــة التعامــل مــع الملفــات والمجلــدات بطــرق متقدمــة، 

ّ
الهــدف العــام مــن هــذا الــدرس هــو أن يتعل

مــن خــالل معرفــة كيفيــة تنظيــم الملفــات وإدارتهــا وتوفــري المســاحة التخزينيــة للجهــاز.

م
ُّ
نواتج التعل

إنشاء اختصارات للملفات والمجلدات.	 
ضغط الملفات والمجلدات.	 
استعراض الملفات والمجلدات بطرق مختلفة.	 
حذف واسترجاع الملفات من سلة المحذوفات	 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي اختيــار التصنيــف المناســب لملفاتهــم ومجلداتهــم، وّضــح لهــم أن هــذا يعتمــد 	 
علــى نــوع المعلومــات ذات األهميــة بالنســبة للمســتخدم، مــع األخــذ باالعتبــار الحجــم، والنــوع، والموقــع.

قــد يصعــب علــى بعــض الطلبــة التفريــق بيــن االختصــار والملــف األساســي. وّضــح لهــم باســتعراض مثــال واقعــي 	 
يوضــح الفــرق بيــن الملــف األساســي واالختصــار الــذي يشــير إليــه.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم الفــرق بيــن الملفــات والمجلــدات، وّضــح للطلبــة الفــرق بيــن الملفــات 	 
المضغوطــة. والمجلــدات  والملفــات  األساســية،  والمجلــدات 

قــل إىل ســلة المحذوفــات ُيحــذف نهائًيــا، وّضــح لهــم الــدور األســايسي لســلة 	 
ُ
يعتقــد بعــض الطلبــة أن الملــف إذا ن

المحذوفــات.

الدرس الثالث

الوحدة األوىل: تعلم األساسيات
عدد الحصص 

الدراسية

4الدرس الثالث: الملفات والمجلدات
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التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة لبعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ز احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ز
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  مجلد المستندات	 

 	G5.S1.1.3_برنامج_الرياض_الخضراء.docx 

 	G5.S1.1.3_أنواع_األشجار.docx 

 	G5.S1.1.3_التاريــــخ.docx 

 	G5.S1.1.3_التوقيت.docx 

ناقــش الطلبــة حــول كيفيــة تنظيــم الملفــات والمجلــدات والحفــاظ علــى مســاحة تخزيــن الجهــاز مــن خــالل طــرح 	 
األســئلة التاليــة: 

أين يتم تخزين أوراق عملكم عند إتمام أنشطتكم؟	 

 كيف يمكنكم تنظيم الملفات والمجلدات في جهازكم الشخصي؟	 

 ما وحدات القياس في جهاز الحاسب؟	 

 كيف تقللون من حجم ملف أنشطتكم؟	 

 كيف تتخلصون من الملفات غير المرغوب فيها من جهازكم؟	 
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خطوات تنفيذ الدرس  

وّضــح للطلبــة أهميــة كتابــة اســم الملــف أو المجلــد بمــا يشــير لــه، ممــا يســهل 	 
بســيًطا  االســم  يكــون  أن  أهميــة  بســرعة، موضًحــا  للملــف  الوصــول  عمليــة 

ســهل التذكــر، ويعبــر عــن محتــوى الملــف أو المجلــد.

وّضــح للطلبــة الفــرق بيــن رمــز ملــف االختصــار، والملــف األساســي. واطلــب 	 
منهــم تنفيــذ التدريــب األول للتحقــق مــن فهمهــم.

بعــض 	  لهــم  واضــرب  اليوميــة،  حياتنــا  فــي  االختصــار  أهميــة  للطلبــة  وّضــح 
األمثلــة مــن البيئــة المحيطــة بهــم، واشــرح لهــم أهميــة إنشــاء االختصــارات، 
اطلــب  ثــم  للملفــات،  الوصــول  عمليــة  تســهيل  فــي  مهًمــا  دوًرا  تلعــب  وأنهــا 
اختصــارات.    إنشــاء  علــى  مــن قدرتهــم  للتأكــد  الثانــي  التدريــب  تنفيــذ  منهــم 

مســاحة 	  مــن  جــزًءا  يشــغل  وأنــه  الملــف،  حجــم  البدايــة  فــي  للطلبــة  اشــرح 
فــي  القيــاس  وحــدات  لهــم  موضًحــا  الملــف"  "حجــم  تســمى  الحاســب 

ســب. لحا ا

اشــرح للطلبــة كيفيــة معرفــة حجــم الملــف مســتعيًنا بالخطــوات الموجــودة 	 
فــي كتــاب الطالــب.

بّيــن للطلبــة أن التنظيــم والترتيــب عمليــات مهمــة فــي حياتنــا؛ ألنهــا تختصــر 	 
الوقــت والجهــد عنــد البحــث عــن األشــياء بشــكل عــام، وعــن الملفــات داخــل 
الملفــات  أجهزتنــا بشــكل خــاص. فجهــاز الحاســب يخــزن كميــات كبيــرة مــن 
ــا جهــًدا كبيــًرا للعثــور علــى الملــف المطلــوب فــي حالــة عــدم  ممــا يتطلــب منَّ

والمجلــدات.  الملفــات  تنظيــم وترتيــب 
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قّســم الطلبــة إلــى مجموعــات صغيــرة. ثــم حفزهــم لتنفيــذ التدريــب الثالــث. 	 
ووّجههــم التبــاع خطــوات الكتــاب حينمــا تالحــظ وجــود صعوبــات فــي التعامل 

مــع االختصــار.

المكتــب. وطّبــق 	  إنشــاء اختصــار مباشــرة علــى ســطح  للطلبــة كيفيــة  وّضــح 
الطالــب.  فــي كتــاب  االختصــار كمــا وردت  خطــوات حــذف 

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ خطــوات تغييــر عــرض محتويــات المجلــد كمــا وردت فــي 	 
كتــاب الطالــب.

حث الطلبة على استعراض تفاصيل الملف واستكشافها.	 

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الرابــع، وناقشــهم عــن فائــدة توفيــر مســاحة 	 
تخزينيــة فــي جهــاز الحاســب.

بّين للطلبة دور سلة المحذوفات، واشرح لهم األوامر المتوفرة بها.	 

وّضــح للطلبــة الفــرق بيــن وجــود الملفــات فــي ســلة المحذوفــات وبين الحذف 	 
ــا، موضًحــا لهــم إمكانيــة التراجــع بعــد اإلرســال إلى ســلة المحذوفات. نهائيًّ

أو 	  المحذوفــات  ســلة  عناصــر  جميــع  حــذف  خطــوات  تنفيــذ  منهــم  اطلــب 
الطالــب.  كتــاب  فــي  الموجــودة  بالخطــوات  مسترشــدين  اســتعادتها، 

اشــرح للطلبــة مفهــوم ضغــط الملفــات والمجلــدات، ووضــح لهــم أهميــة هــذه 	 
الميــزة، مــع األخــذ باالعتبــار مــا تــم طرحــه حــول وحــدات قيــاس التخزيــن فــي 

الحاســب.

عمليــة 	  بعــد  توفيرهــا  يمكــن  التــي  التخزينيــة  المســاحة  الطلبــة  مــع  ناقــش 
الضغــط، ومــا الفــرق بيــن حجــم الملــف قبــل الضغــط وبعــد الضغــط. واشــرح 
لهــم آليــة عمــل برامــج الضغــط، وكيفيــة اســترجاع الملفــات لوضعهــا الطبيعــي.
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وّجــه الطلبــة لتنفيــذ خطــوات ضغــط الملــف كمــا وردت فــي كتــاب 	 
الطالــب.

وإعــادة 	  المضغــوط،  المجلــد  اســم  تغييــر  كيفيــة  للطلبــة  وّضــح 
الفــأرة  تســميته بطريقتيــن: الطريقــة األولــى عبــر الضغــط علــى زر 

.F2 مفتــاح  علــى  بالضغــط  والثانيــة  األيمــن، 

مجلــد 	  مــن  المضغــوط  الملــف  اســتخراج  خطــوات  للطلبــة  وّضــح 
مضغــوط.

وّجــه الطلبــة لتطبيــق كيفيــة إلغــاء ضغــط جميــع الملفــات فــي مجلــد 	 
مضغوط. 

التدريــب 	  بتنفيــذ  الطلبــة  ــف 
ّ
كل

للتأكــد  والســادس؛  الخامــس، 
مــن مــدى فهمهــم، وتمكنهــم مــن 
الملفــات  ضغــط  وفــك  ضغــط 

والمجلــدات.

أخــرى 	  وتقنيــات  برامــج  هنــاك  بــأن  للطلبــة  وضــح  الــدرس  نهايــة  فــي 
تســتخدم كبدائــل للبرنامــج الــذي تــم التعــرف عليــه فــي هــذه الوحــدة. 

معهــم. وناقشــها  اســتعرضها 
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مشروع الوحدة

وّزع الطلبــة إلــى مجموعــات صغيــرة، مــع مراعــاة تــوازن المجموعــات مــن 	 
حيــث قــدرات الطلبــة علــى تنفيــذ مشــروع الوحــدة.

وّجه الطلبة بالبدء بـخطوات تنفيذ المشروع.	 

ســيعمل الطلبــة فــي هــذا التدريــب بصــورة جماعيــة، حيــث يتعيــن عليهــم 	 
ومــا  الماضــي،  فــي  ُتســتخدم  التــي كانــت  التخزيــن  أجهــزة  عــن  البحــث 
ســتكون عليــه فــي المســتقبل، مــع اتبــاع الخطــوات واإلرشــادات الــواردة 
ــر الطلبــة بتوخــي الحــذر أثنــاء البحــث فــي الشــبكة 

ّ
فــي كتــاب الطالــب. ذك

الحاجــة واحتــرام عمــل  النصيحــة عنــد  النتائــج، وطلــب  العنكبوتيــة عــن 
المنســوخة.   المــواد  اســتخدام  عنــد  اآلخريــن 

ضــع معاييــر مناســبة لتقويــم أعمــال الطلبــة فــي المشــروع، وتأكــد مــن فهــم 	 
كل مجموعــة لمتطلبــات المشــروع. ويمكنــك االسترشــاد بمعاييــر تقويــم 

ــع الــواردة فــي دليــل المعلــم العــام. ـ المشــاريـ

حدد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة.	 

في ختام الوحدة ألِق الضوء على مهارات الوحدة الرئيسة مرة أخرى.	 

ر الطلبة بمصطلحات الوحدة المهمة الواردة في فهرس المصطلحات.	 
ّ
ذك
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لنطبق معا.

43

حل التدريبات

40



44

لماذا تعد االختصارات مهمة عند التعامل مع الملفات والمجلدات؟ 
طّبق الخطوات أدناه ثم أجب عن األسئلة التالية.
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تلميح:  

هــذا تدريــب جماعــي ســيقدم علــى شــكل لعبــة. 
نــك 

ِّ
ُيَمك ــت 

ِّ
ُمَؤق لديــك  يكــون  أن  الضــروري  مــن 

مــن حســاب وقــت كل مجموعــة أثنــاء أداء المهــام 
التــي يتعيــن عليهــا القيــام بهــا. ال توجــد مواصفــات 
مؤقــت  اســتخدام  فيمكنــك  للمؤقــت،  محــددة 
الهاتــف الذكــي أو الحاســب اللوحــي أو أي جهــاز 
آخــر. الهــدف مــن التدريــب أن يفهــم الطلبــة مــدى 
توفيــر الوقــت عنــد اســتخدام االختصــارات. لهــذا 
الســبب خصــص بعــض الوقــت لســماع إجاباتهــم 
وضــع  أهميــة  وشــرح  األخيــر،  الســؤال  عــن 
االختصــارات فــي مســار يســهل العثــور عليــه مثــل 

المكتــب.  ســطح 
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لرسعة الوصول إىل الملف.
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43



47

ما الذي يشغل 
؟ ا أكرب زً ِّ حري
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أن حجم المجلد المضغوط أصغر مقارنة بالمجلد األصلي

4

1.70 ميجا بايت

1.50 ميجا بايت

48
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برنامج الرياض الخضراء

برنامج الرياض الخضراء
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أنواع األشجار
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حديقة
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تلميح: 

فــي  الموجــود  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ يكــون  قــد   
خاصيــة "تاريــــــخ التعديــل" مختلًفــا؛ 
ألنهــا خاصيــة يتــم تحديثهــا تلقائًيــا. 

49

تلميح: 

ناقــش مــع الطلبــة االختــالف فــي حجــم الملفــات قبــل 
الضغــط وبعــده ولمــاذا يكــون الضغــط مفيــًدا عنــد نقــل 

الملفــات.
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تلميح: 

ناقــش مــع الطلبــة االختــالف فــي حجــم الملفــات قبــل الضغــط 
وبعــده، ولمــاذا يكــون الضغــط مفيــًدا عنــد نقــل الملفــات؟.
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

الهدف العام من الوحدة أن يتعلم الطلبة إضافة النصوص، والصور، واألشــكال داخل المســتند وتنســيقها. باإلضافة 
ي والنحــوي الكتشــاف األخطــاء، والبحــث عــن 

إىل عــرض المعلومــات بالرســومات التوضيحيــة، وإجــراء التدقيــق اإلمــا�ئ
ا التعــرف عــى خيــارات طباعــة المســتند المختلفة. ً مرادفــات الكلمــات. وأخــري

م
ُّ
نواتج التعل

إدراج الصور وتنسيقها.	 

إدراج األشكال، والكتابة داخلها.	 

تنسيق الفقرات )تباعد األسطر، المسافة البادئة، تباعد األحرف(.	 

إدراج الرسومات، واألشكال.	 

، والنحوي للتحقق من األخطاء.	  ي
استخدام التدقيق اإلما�ئ

استخدام قاموس المرادفات )Thesaurus( للبحث عن مرادفات كلمة.	 

طباعة المستند.	 

 الوحدة الثانية

التعامل مع المستندات
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الدروس

عدد الحصص الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات
الدراسية

2الدرس األول: الصور والرسومات

: التنسيق المتقدم ي
2الدرس الثا�ن

2الدرس الثالث: إدراج الرسومات التوضيحية

1الدرس الرابع: التدقيق والطباعة

وع الوحدة 1م�ش

8إجماىلي عدد حصص الوحدة األوىل

المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي 
ن الخامس والسادس االبتدا�ئ للصف�ي

الفصل الدرايسي األول
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األدوات واألجهزة

 	)Microsoft Word( مايكروسوفت وورد

 	)LibreOffice Writer( ليرب أوفيس رايرت

 	)Apple Pages( صفحات أبل لنظام آي أو إس

 	)Docs to Go for Google Android( دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد

الملفات الرقمية

ي  ن اإلثرائيــة. يمكــن للطلبــة الوصــول إىل المســتندات الــيت يمكــن للمعلــم الوصــول لهــذه المســتندات عــى منصــة عــ�ي
ن اإلثرائيــة. ي منصــة عــ�ي

ي كتــاب الطالــب، باســتخدام الكتــاب الرقــ�ي الــذي تــم تحميلــه �ن
تظهــر �ن

 	G5.S1.U2.L1.A.docx

 	G5.S1.2.1_مجلد صور_رياضية

 	G5.S1.2.1_الرياضات_الشعبية.docx

 	G5.S1.2.1_الرياضات_والباد.docx

 	F1.jpg

 	G5.S1.2.2_مهرجان.docx

 	G5.S1.2.2_فحص_ نظر.docx

 	G5.S1.U2.L2.A.docx

 	G5.S1.U2.L2.B.docx

 	G5.S1.2.4_نصائح_األمان.docx

 	G5.S1.2.4_مجلد مساجد

 	G5.S1.2.4_النفط_والغاز.docx

 	G5.S1.U2.L4.A.docx

: ن اإلثرائية، ويهي ي يمكن استخدامها عى منصة ع�ي يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات اليت

 	G5.S1.U2.L1.A_Final.docx

 	G5.S1.U2.L1.EX1.docx

 	G5.S1.2.2_مهرجان_final.docx

 	G5.S1.2.2_فحص_ نظر_final.docx

 	G5.S1.U2.L2.EX1.docx

 	G5.S1.U2.L3.A_Final

 	G5.S1.U2.L3.B_Final
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الوحدة الثانية/ الدرس األول

الصور والرسومات 

وصف الدرس
نامــج  ي المســتندات برب

الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــى بعــض الخيــارات المتاحــة إلدراج الصــور �ن
مايكروســوفت وورد )Microsoft Word(، والتعديــل عليهــا بعــد إدراجهــا، باإلضافــة لكيفيــة إدراج األشــكال 

والكتابــة داخلهــا.

م
ُّ
نواتج التعل

التعّرف على طرق إضافة الصور في برنامج مايكروسوفت وورد.	 

التعّرف على تنسيق الصور، والتعديل عليها.	 

إضافة األشكال داخل المستندات، والكتابة داخلها.	 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يســتخدم بعــض الطلبــة الصــور المأخــوذة مــن اإلنترنــت فقــط، اشــرح لهــم أنــه يمكنهــم أيًضــا جلــب الصــور 	 
الذكيــة وغيرهــا. الضوئــي واألجهــزة  الكاميــرا والماســح  مثــل:  إدخــال مختلفــة،  مــن طريقــة وأداة  بأكثــر  للحاســب 

قــد يخلــط بعــض الطلبــة بيــن مفهومــي الصــور واألشــكال، وّضــح للطلبــة الفــرق بينهمــا، واســتخدامات كل منهمــا، 	 
وأنــه يمكــن الدمــج بيــن الصــور واألشــكال فــي كائــن واحــد مــن خــال وضــع الصــورة داخــل شــكٍل مــا.

الدرس األول

الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات
عدد الحصص 

الدراسية

2الدرس األول: الصور والرسومات
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ــع، فــي مثــل هــذه الحالــة اشــرح للطلبــة 	  ـ مــن المحتمــل عــدم تثبيــت شــريط القوائــم وشــريط أدوات الوصــول الســريـ
كيفيــة إظهارهــا وتثبيتهــا.

قــد يخفــى علــى بعــض الطلبــة حقــوق الصــور واســتخداماتها المرخصــة؛ لــذا وّضــح لهــم أهميــة مراعــاة حقــوق الصــور 	 
وتراخيــص اســتخدامها، خاصــة عنــد اســتيرادها مــن اإلنترنــت ونحــو ذلــك.

التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خال الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.2.1_الرياضات_الشعبية.docx

 	G5.S1.2.1_الرياضات_والباد.docx

 	F1.jpg

 	G5.S1.2.1_مجلد صور_رياضية

 	G5.S1.U2.L1.A.docx

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.U2.L1.A_Final.docx

 	G5.S1.U2.L1.EX1.docx

م موضــوع الــدرس وهــو إدراج الصــور واألشــكال إلــى مســتندات برنامــج الــوورد. ولهــذا الغــرض يمكنــك أن تطــرح 	  قــدِّ
علــى الطلبــة بعــض األســئلة مثــل:

هل تحبون قراءة القصص مكتوبة فقط أم قصًصا مشتملة على صور وأشكال؟	 

ما أهمية وجود الصور في حياتكم؟ مع ذكر أمثلة من واقع الحياة اليومية.	 

 عــن أجهــزة اإلدخــال واإلخــراج التــي تعلمتوهــا فــي الوحــدة الســابقة، فمــا الصــور المقترحــة 	 
ً

إذا كتبتــم مقــااًل
التــي يمكــن أن تضيفوهــا؟

أين يمكن أن تحصلوا على تلك الصور؟	 

تحــّدث مــع الطلبــة حــول أهميــة احتــرام حقــوق اآلخريــن، وبّيــن أن المحتــوى الرقمــي هــو أحــد هــذه الحقــوق بمــا فــي 	 
ذلــك الصــور ونحوهــا.
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 خطوات تنفيذ الدرس  

تتضمــن 	  أن  ُيفّضــل  لــذا  بالملــل؛  القــارئ  قــد يصيــب  النصــوص  يحــوي ســوى  إنشــاء مســتند ال  أن  للطلبــة  ح  ا�ش
بعــد  وتنســيقها  واألشــكال  الصــور  تلــك  عــى  التعديــل  ويمكــن  مختلفــة.   

ً
وأشــكااًل توضيحيــة،  صــوًرا  المســتندات 

إضافتهــا. 

اعــرض عــى الطلبــة مســتند وورد يحــوي نصوًصــا فقــط، وآخــر يحتــوي عــى عــدد مــن الصــور واألشــكال؛ ليتســين 	 
لهــم إدراك أثــر إدراج الصــور واألشــكال داخــل المســتندات. 

، وتنــوع مصــادر الحصــول عليهــا، وال تنــَس التنبيــه عــى 	  نــت بشــكل كبــري ي اإلنرت
تحــّدث مــع الطلبــة عــن توفــر الصــور �ن

، وأهميــة البحــث عــن الصــور المجانيــة فقــط، أو الحصــول عــى إذن للصــور ذات  مراعــاة حقــوق المحتــوى الرقــ�ي
الحقــوق.

العنــوان هــو 	  يكــون  الموضــوع، وقــد  الطلبــة كتابــة عنــوان  مــن  اطلــب 
األول. التدريــب  فــي  تعلــم؟" كمــا  "هــل 

برنامــج 	  فــي  اإلنترنــت  خــال  مــن  الصــور  إضافــة  بشــرح كيفيــة  ابــدأ 
الــوورد، وذلــك مــن خــال تحديــد المــكان الــذي يرغــب بــإدراج الصــورة 

الطالــب. فــي كتــاب  الموجــودة  بالخطــوات  اســتعن  فيــه. 

بشــكل صحيــح 	  وكتابتهــا  المناســبة،  الكلمــة  اختيــار  أن  للطلبــة  وّضــح 
ماءمــة.  وأكثــر  أفضــل،  نتائــج  ظهــور  فــي  يســاعدهم 

أجهــزة 	  خــال  مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن  الصــور  بــأن  الطلبــة  ــر 
ّ
ذك

اإلدخــال التــي تــم التعــرف عليهــا فــي الوحــدة الســابقة، أو مــن خــال 
اســتخدامها.   حقــوق  مــن  التأكــد  بعــد  اإلنترنــت  مــن  تنزيلهــا 

علــى 	  قدرتهــم  مــن  للتأكــد  األول؛  التدريــب  تنفيــذ  الطلبــة  مــن  اطلــب 
اختيــار  فــي  لهــم  الحريــة  تــرك  مــع  صــوًرا،  يتضمــن  مســتند  تنســيق 

ماءمــة. األكثــر  الصــور  أو  األشــكال 
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إجراؤهــا 	  يمكــن  التــي  والتنســيقات  التعديــات  الطلبــة  مــع  اســتعرض 
علــى الصــور، مثــل: إضافــة التأثيــرات المختلفــة علــى الصــور، والتفــاف 
النــص الــذي يســاعد علــى التحكــم بظهــور النص حول الصــورة، وتحديد 
وتغييــر  الصــورة  اقتصــاص  يمكــن  كمــا  للصــورة،  الصحيــح  الموضــع 

حجمهــا ونحــو ذلــك.

أهميــة 	  لهــم  ووضــح  واألشــكال،  الصــور  بيــن  الفــرق  للطلبــة  وّضــح 
األشــكال، وكيــف يمكــن أن تزيــد مــن إيضــاح المحتــوى، وزيــادة جماليتــه 

وغيرهــا. والدوائــر  والمربعــات،  األســهم،  اســتخدام  خــال  مــن 

اشــرح للطلبــة كيفيــة إضافــة أشــكال فــي مســتندهم مســتخدًما كتــاب 	 
الطالــب كدليــل.

علــى 	  قدرتهــم  مــن  للتأكــد  الثانــي؛  التدريــب  تنفيــذ  الطلبــة  مــن  اطلــب 
واألشــكال. الصــور  تنســيق 

داخــل 	  واألشــكال  الصــور  إضافــة  حــول  النصائــح  بعــض  للطلبــة  قــّدم 
المســتند، وأنــه يجــب أن يكــون ذلــك بمقــدار كاٍف، وبتنســيق مائــم، مــع 

توظيــف الصــورة أو الشــكل بمــا يتــاءم مــع المحتــوى.

مــدى 	  لقيــاس  منزلــي؛  الثالــث كواجــب  التدريــب  لتنفيــذ  الطلبــة  وّجــه 
وتنســيقها. واألشــكال  الصــور  إدراج  علــى  فهمهــم 
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تلميح:  

اشــرح للطلبــة أنــه عنــد اســتيراد صــورة مــن اإلنترنــت، يتــم إدراج مربــــع 
نــص أســفل الصــورة، وهــي حقــوق النشــر الخاصــة بمنشــئ الصــورة. 
إعــادة  للغايــة خاصــة عنــد  للصــور مهمــة  الطبــع والنشــر  إّن حقــوق 
الطلبــة  علــى  اعــرض  تجاريــة.  ألغــراض  اســتخدامها  أو  الصــور  نشــر 
الملحوظــة الموجــودة أســفل نافــذة الصــور عبــر اإلنترنــت. لتطبيــق 
االلتفــاف الصحيــح للنــص؛ اســأل الطلبــة عــن التفــاف النــص الــذي 
باإلجابــات  وأخبرهــم  صــورة،  علــى كل  تطبيقــه  تــم  أنــه  يعتقــدون 
ـع فــي مســتنداتهم.  ـ ـ الصحيحــة لوضــع الصــور بشــكل صحيــح وســريـ

لنطبق معا.

62

حل التدريبات
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4 سم

3.89 سم

1.99 سم

2.93 سم

2.5 سم

1.96 سم

4 سم

خلف النص

أمام النص

مربــع

مشدود

مربــع

أمام النص

خلف النص

شفافية %65

سميك رفيع صلب 

مستطيل مع تدرج خطي

مستطيل مستدير االنعكاس

مستطيل ظل خفيف

شكل بيضاوي

زوايا مدورة

خط مستطيل

شفافية %65

صفاء اللون %100

ال تنسيق

صفاء اللون %100

صفاء اللون %100

صفاء اللون %100

ال تنسيق

ال تنسيق
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تلميح: 

ــر الطلبــة بكيفيــة إضافــة حــدود وتظليــل 
ّ
 ذك

إلــى النــص، باإلضافــة إلــى حــد الصفحــة، إذا 
لــزم األمــر. ســاعدهم فــي إزالــة خلفيــة صــورة 
القيــام  منهــم  واطلــب  األولمبيــة،  الحلقــات 

بذلــك مــع زمائهــم. 
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ي
الوحدة الثانية/ الدرس الثا�ن

التنسيق المتقدم

ة   نقاط مهمَّ

ــر الطلبــة بضــرورة حفــظ التعديــات بيــن فتــرة وأخــرى تافًيــا لفقــدان العمــل 	 
ّ
قــد يفقــد بعــض الطلبــة أعمالهــم، ذك
عنــد إغــاق الجهــاز بشــكل مفاجــئ. 

قــد ينّفــذ بعــض الطلبــة خطــوات خاطئــة، بّيــن للطلبــة أهميــة اســتخدام زر التراجــع، واختصــاره فــي لوحــة المفاتيــح 	 
)Ctrl+Z( عنــد وقــوع أخطــاء أثنــاء التنســيق. 

ي
الدرس الثا�ن

الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات
عدد الحصص 

الدراسية

: التنسيق المتقدم ي
2الدرس الثا�ن

وصف الدرس
الهــدف العــام مــن الــدرس هــو إجــراء التنســيق المتقــدم، مــن خــال حــذف النــص المحــدد، وكتابــة الحــروف 
ي التنســيق، باإلضافــة إىل إظهــار 

يــة، وتنســيق الفقــرات، وبعــض النصائــح واإلرشــادات �ن ن ي اللغــة اإلنجلري
ة �ن الكبــري

وإخفــاء األحــرف غــري القابلــة للطباعــة.

م
ُّ
نواتج التعل

حذف النص المحدد بطرق مختلفة.	 
كتابة الحروف الكبيرة في اللغة اإلنجليزية.	 
تطبيق التنسيق المتقدم للفقرات، وتقديم نصائح حوله.	 
إظهار وإخفاء األحرف غير القابلة للطباعة.	 
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لــذا وّضــح أهميــة وجــوده مــن خــال كتــاب الطالــب، وكيــف 	  قــد ال يــدرك بعــض الطلبــة أهميــة وجــود الهامــش، 
ســيكون شــكل الكتــاب فــي حــال عــدم وجــود الهامــش. 

ي 	 
ي تســاعد �ن ي تنفيــذ الخطــوات، وّضــح بعــض اختصــارات لوحــة المفاتيــح، والــيت

قــد يفّضــل بعــض الطلبــة ال�عــة �ن
�عــة اإلنجــاز.  

التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

فــي منهــج 	  الفقــرات، وقــد وردت  النصــوص، وتنســيق  الســابقة حــول تنســيق  إلــى ربــط معارفهــم  الطلبــة  يحتــاج 
المهــارات الرقميــة العــام الماضــي فــي الفصــل الدراســي األول، فــي الــدرس األول والــدرس الثانــي مــن الوحــدة الثانيــة.

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خال الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.2.2_مهرجان.docx

 	G5.S1.2.2_فحص_ نظر.docx

 	G5.S1.U2.L2.A.docx

 	G5.S1.U2.L2.B.docx

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.U2.L2.EX1.docx

 	G5.S1.2.2_فحص_نظر_final.docx

 	G5.S1.2.2_مهرجان_final.docx

اسأل الطلبة بعض األسئلة لجذب اهتمامهم مثل:	 

ما الطرق التي تعرفونها لحذف النص؟	 

هل تستطيعون التبديل بين اللغة العربية واإلنجليزية؟	 

ما الفائدة من استخدام تباعد األحرف عند كتابة النصوص؟	 
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 خطوات تنفيذ الدرس  

وّضح للطلبة أن مهارات الكتابة تتطّور بالممارسة، لذا عليهم الممارسة المستمّرة لتطوير مهاراتهم.	 

مــن 	  باســتخدام كل  محــددة  عبــارة  حــذف  بكيفيــة  الطلبــة  ــر 
ّ
ذك

الطالــب  بكتــاب  مســتعينا   Delete و   Backspace مفاتيــح 
كدليــل، ثــم وّضــح لهــم كيفيــة كتابــة األحــرف الكبيــرة باســتخدام 
مفتــاح Caps Lock. حّثهــم علــى اســتخدام مقطــع الفيديــو فــي 

المهــارة. هــذه  فــي  للمســاعدة والتوجيــه  الرقمــي  الكتــاب 

لتباعــد 	  مختلفــة  خيــارات  تطبيــق  كيفيــة  لهــم  موضًحــا  تابــع، 
األســطر والفقــرات علــى مســتند، وكيفيــة تعديــل المســافة البادئــة 
للفقــرة. راجــع أيًضــا ميــزة اســتخدام مفتــاح Tag لوضــع مســافة 

بادئــة للســطر األول فقــط مــن الفقــرة.

ثــم وّضــح لهــم كيفيــة تطبيــق تباعــد األحــرف فــي مســتند، بنــاًء 	 
الطالــب. فــي كتــاب  الموجــودة  اإلرشــادات  علــى 

الطلبــة 	  مــن فهــم  للتأكــد  الثالــث؛  التدريــب  تنفيــذ  اطلــب منهــم 
المهــارات. هــذه  ممارســة  أجــل  ومــن  جيــًدا  للموضــوع 

 يمكنك تعيين التدريب الرابع كواجب منزلي.	 
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ناقــش مــع الطلبــة النصائــح واإلرشــادات التــي يمكنهــم تقديمهــا 	 
لتنســيق الفقــرة كمــا هــو موضــح فــي كتــاب الطالــب. وّضــح الفــرق 
 Enter + Shift ومفتاحيــن Enter بيــن الضغــط علــى مفتــاخ

عنــد تغييــر الســطور.

علــى 	  وحّثهــم  الخامــس،  التدريــب  تنفيــذ  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الثانــي  الخيــار  تحديــث  تــم  حيــث  الرقمــي،  الكتــاب  اســتخدام 
 Tab + مــن  بــداًل   Shift + Enter( وتصحيحــه  للتدريــب 

.)Enter

ثــم اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب األول؛ حتــى يتمكنــوا مــن 	 
مــن  اســتخدام كل  فــي  وأيًضــا  الكتابــة،  فــي  مهاراتهــم  ممارســة 

Enter + Shift و   Enter مفاتيــح 

لهــم 	  لتوّضــح  الطالــب  كتــاب  إرشــادات  اســتخدم  ذلــك،  بعــد 
كيفيــة رؤيــة األحــرف غيــر القابلــة للطباعــة، اشــرح أن هــذا مفيــد 
عنــد فحــص مســتند بحًثــا عــن مســافات زائــدة وأخطــاء أخــرى.

اطلــب منهــم تنفيــذ التدريــب الثانــي؛ للتحقــق مــن فهمهــم لمعنــى 	 
هــذه الرموز.

61



تلميح:  

حــث الطلبــة علــى اســتخدام كتــاب الطالــب لتطبيــق 
هــذه التغييــرات. الحــظ أنــه يتعّيــن علــى الطلبــة إنشــاء 
المســتند مــن البدايــة لهــذا التدريــب. لــذا مــن األفضــل 
 ثــم االنتقــال إلــى تغييــر التنســيق. 

ً
إنشــاء المحتــوى أواًل

م أي مســاعدة إضافيــة إذا لــزم األمــر.  قــدِّ

تلميح:  

ر الطلبة بحفظ العمل بعد االنتهاء منه. 
ّ
ذك

حل التدريبات
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تلميح:  

يمكــن تنفيــذ هــذا التدريــب باســتخدام اســتراتيجية التعلــم باللعــب، 
بهــدف تنميــة مهــارات التنســيق لــدى الطلبــة. 

تلميح:  

ر الطلبة بحفظ العمل بعد االنتهاء منه. 
ّ
ذك
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تلميح:  

حث الطلبة على استخدام كتاب الطالب لتطبيق 
الطلبــة  علــى  يتعيــن  أنــه  الحــظ  التغييــرات.  هــذه 
د  زوِّ التدريــب،  لهــذا  البدايــة  مــن  المســتند  إنشــاء 
لذلــك.   أو صــور ضروريــة  مســتندات  بــأّي  الطلبــة 

م أي مســاعدة إضافيــة إذا لــزم األمــر.  قــدِّ

تلميح:  

ر الطلبة بحفظ العمل بعد االنتهاء منه. 
ّ
ذك
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تلميح: 

 يوجــد خطــأ مطبعــي فــي هــذا التدريــب وســيتم تعديلــه فــي النســخة 
أن  ينبغــي  والــذي  الثانــي  الخيــار  هــي  الصحيحــة  اإلجابــة  القادمــة، 

يكــون:

Shift + Enter الضغط على مفتاحي                            
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الوحدة الثانية/ الدرس الثالث

إدراج الرسومات التوضيحية 

ة   نقاط مهمَّ

قــد يجــد بعــض الطلبــة صعوبــة فــي إدراج الرســومات واألشــكال التوضيحيــة SmartArt، فقــد يدرجوهــا فــي المــكان 	 
الخطــأ، أو ال يدركــون ضــرورة وجــود المؤشــر فــي الموضــع المناســب عنــد إدراج الرســومات التوضيحيــة. أرشــد 
أنــه عنــد  رهــم أيًضــا 

ّ
الطلبــة متــى يمكنهــم اســتخدام رســومات SmartArt وكيفيــة اختيــار الشــكل المناســب. ذك
إضافــة الرســومات، يجــب عليهــم وضــع المؤشــر فــي الموضــع الصحيــح قبــل إدخــال الرســم.

قــد يقتصــر بعــض الطلبــة علــى الشــكل األساســي للرســومات واألشــكال التوضيحيــة، بّيــن لهــم إمكانيــة تغييــر األلــوان، 	 
والشــكل حتــى يصلــوا لمــا هــو مناســب. 

الدرس الثالث

الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات
عدد الحصص 

الدراسية

2الدرس الثالث: إدراج الرسومات التوضيحية

وصف الدرس
ي 

الهــدف العــام مــن الــدرس هــو إدراج الرســومات، واألشــكال التوضيحيــة لعــرض المعلومــات بشــكل واضــح �ن
المســتندات، ومعرفــة أنواعهــا، وتنســيق الرســوم واألشــكال التوضيحيــة.

م
ُّ
نواتج التعل

 	.SmartArt إدراج الرسومات واألشكال التوضيحية

 	.SmartArt تمييز أنواع الرسومات واألشكال التوضيحية

 	.SmartArt تنسيق الرسومات واألشكال التوضيحية
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بعــض 	  تبســيط  المهــم  مــن  لــذا  التوضيحيــة؛  الرســومات  اســتخدامات  فهــم  فــي  الطلبــة صعوبــة  بعــض  يجــد  قــد 
التوضيحيــة. بالرســومات  تمثيلهــا  يمكــن  التــي  األمثلــة  عــرض  خــال  مــن  األنــواع، 

قــد ال يــدرك بعــض الطلبــة إمكانيــة اســتبدال الرســومات التوضيحيــة بعــد إدراجهــا، وّضــح لهــم طريقــة اســتبدال 	 
 مــن حذفهــا.  

ً
بــداًل الرســومات 

التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

يمكنك الوصول للحلول أو الملفات النهائية للتدريبات التي يمكن استخدامها على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.U2.L3.A_Final.docx

 	G5.S1.U2.L3.B_Final.docx

حقــق الهــدف مــن الــدرس بجــذب الطلبــة ألهميــة اســتخدام الرســومات التوضيحيــة SmartArt لعــرض أفكارهــم. 	 
األفــكار،  لعــرض  التوضيحيــة  الرســومات  لتوظيــف  الممكنــة  الطــرق  حــول  أســئلة  طــرح  يمكنــك  ذلــك  ولتحقيــق 

ويمكنــك االســتعانة باألســئلة التاليــة:

هــل اطلعتــم علــى الرســومات التوضيحيــة SmartArt فــي الكتــب الدراســية؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم، فمــا 	 
عنــوان الــدرس؟

هل تفّضلون أن يحتوي الكتاب المدرسي على رسومات توضيحية؟ أو يقتصر على الصور والنصوص؟	 

ما نوع المعلومات التي يمكن عرضها بواسطة الرسومات التوضيحية؟	 
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 خطوات تنفيذ الدرس  

اطلــب مــن الطلبــة إضافــة الرســم التوضيحــي لتأثيــرات التقنيــة، وإضافــة 	 
التأثيــرات اإليجابيــة، والتأثيرات الســلبية.

وّجــه الطلبــة التبــاع خطــوات الكتــاب فــي إضافــة الرســوم التوضيحيــة، 	 
وتنســيقها.

بّين للطلبة أن بإمكانهم تنسيق النصوص في الرسوم التوضيحية.	 

وّضــح للطلبــة أهميــة تناســب لــون النــص مــع لــون الخلفيــة، فــا يكونــا 	 
مــن درجــة اللــون الفاتــح أو الداكــن، فاألفضــل التمييــز بينهمــا.

التقنيــة، 	  لتأثيــرات  التوضيحــي  الرســم  اســتكمال  علــى  الطلبــة  حــث 
وأدائهــم. تقدمهــم  ومراقبــة 

اشــرح مــرة أخــرى األجــزاء التــي يتوقــف عندهــا الطلبــة المتأخريــن عــن 	 
زمائهــم فــي إدراج أو تنســيق الرســم التوضيحــي.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب األول؛ للتأكــد مــن تمييزهــم ألنــواع 	 
التوضيحيــة. الرســوم 

وقــّدم 	  التوضيحيــة،  الرســومات  ألنــواع  الطلبــة  جميــع  فهــم  مــن  تأكــد 
للمســاعدة. يحتــاج  لمــن  إرشــاداتك 
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للرســوم 	  نــوع  مــن  أكثــر  اســتخدام  إمكانيــة  للطلبــة  وّضــح 
)تأثيــرات  الســابق  المثــال  ففــي  الفكــرة،  لنفــس  التوضيحيــة 
الموضــوع. ذات  تناســب  أخــرى  أشــكال  اختيــار  يمكــن  التقنيــة(، 

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثانــي، واختيــار أنــواع الرســومات 	 
الوظيفــي"،  "التــدرج  الوصــف  مــع  تتناســب  التــي  التوضيحيــة 

"حيــاة الضفــدع".

العناصــر داخــل 	  بيــن  العاقــة  أو  نــوع االرتبــاط  أن  للطلبــة  بّيــن 
ســبيل  علــى  اســتخدامه.  نوعيــة  تحــدد  التوضيحيــة،  الرســوم 
تسلســلية،  عاقــة  تعتبــر  الضفــدع،  حيــاة  وصــف  فــي  المثــال: 
)رئيــس  ارتباطيــة  هرميــة  عاقــة  هــي  الوظيفــي  التــدرج  بينمــا 

ومــرؤوس(.

والــذي 	  الثالــث،  التدريــب  بتنفيــذ  البــدء  الطلبــة  مــن  اطلــب 
يعطــي الطلبــة الحريــة فــي اختيــار الرســوم التوضيحيــة المناســبة 

العائلــة. شــجرة  ووصــف  المجلــة،  خطــوات  لتصميــم 

فــي 	  العناصــر  بيــن  العاقــة  نوعيــة  فــي  بالتفكيــر  الطلبــة  ــر 
ّ
ذك

العائلــة  شــجرة  وفــي  )تسلســلية(،  المجلــة  تصميــم  خطــوات 
التوضيحيــة. الرســوم  اختيــار  قبــل  )هرميــة(، 

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الرابــع والــذي يتــم التحقــق 	 
وكيفيــة  التوضيحيــة،  الرســوم  ألنــواع  الطلبــة  فهــم  مــن  فيــه 

. تنســيقها
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لنطبق معا.
حل التدريبات
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تلميح: 

 يمكن تمثيل خطوات تصميم المجلة من خال 
مخطط توضيحي دائري؛ ألنها عملية مستمرة. 

85

تلميح:  

ــر الطلبــة بحفــظ العمــل بعــد االنتهــاء 
ّ
ذك

منــه. 

تلميح:  

يمكــن تمثيــل شــجرة العائلــة مــن خــال المخطــط 
التسلسل الهرمي؛ ألنه األنسب لتمثيل العاقات 

الهرمية.
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الوحدة الثانية/ الدرس الرابع

التدقيق والطباعة 

وصف الدرس
الهدف العام من الدرس هو التحقق من األخطاء اللغوية داخل المستند، والتعرف عى كيفية طباعته.

م
ُّ
نواتج التعل

إجراء التدقيق اإلمائي والنحوي للمستند.	 

التعرف على خيارات الطباعة المختلفة للمستند.	 

ة   نقاط مهمَّ

رهــم باالختــاف بنــاًء 	 
ّ
قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التفريــق بيــن األخطــاء اإلمائيــة، واألخطــاء النحويــة. ذك

علــى مــا تعلمــوه حــول هــذا الموضــوع فــي دروس اللغــة العربيــة.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم دور البرنامــج فــي اكتشــاف األخطــاء. وّضــح للطلبــة أن برنامــج الــوورد 	 
يســاعد المســتخدم علــى اكتشــاف األخطــاء، وأنــه يقتــرح بعــض الحلــول المناســبة عنــد كتابــة المســتندات.

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي الوصــول للمرادفــات. وّضــح للطلبــة أنــه يمكنهــم الحصــول علــى قائمــة ســريعة 	 
بالمرادفــات بالضغــط علــى زر الفــأرة األيمــن فــوق الكلمــة واختيــار أمــر المرادفــات. 

قــد ال يتوفــر لديــك طابعــة. جــّرب طباعــة المســتند علــى ملــف باســتخدام تنســيق PDF، وتقريــب الصــورة للطلبــة 	 
بأنهــا مشــابهة للطباعــة الورقيــة لكنهــا رقميــة.

الدرس الرابع

الوحدة الثانية: التعامل مع المستندات
عدد الحصص 

الدراسية

2الدرس الرابع: التدقيق والطباعة
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التمهيد   

ي تحضــري الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ن احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االقرت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ن

يمكن للطالب الوصول لمستندات هذا الدرس من خال الكتاب الرقمي على منصة عين اإلثرائية، وهي:	 

 	G5.S1.2.4_نصائح_األمان.docx

 	G5.S1.2.4_مجلد مساجد

 	G5.S1.2.4_النفط_والغاز.docx

 	G5.S1.U2.L4.A.docx

استكشف المعارف والمهارات السابقة لدى الطلبة من خال طرح األسئلة التالية:	 

ا، ثم طلبتم من زميل لكم مراجعته؟	  هل سبق وكتبتم نصًّ

هل استخدمتم الطباعة عبر جهاز الحاسب من قبل؟	 

 خطوات تنفيذ الدرس  

تــب 	  ي للمســتند، ومــا يرت
ح للطلبــة بــأن مــن أهــم الخطــوات عنــد كتابــة المســتندات يهي عمليــة اإلخــراج النهــا�ئ ا�ش

. ي
النهــا�ئ عليــه، حــيت وصولــه للمســتفيد 

وّضــح للطلبــة أنــه ليــس كل تســطري يظهــر تحــت الكلمــات يشــري إىل وجــود خطــأ، فبعــض التســطري يشــري إىل أنَّ هنــاك 	 
ي األخطــاء المتوقعــة.

ًحــا يمكــن أن يســاعد عــى تــا�ن مقرت

طّبق أمام الطلبة كيفية اكتشاف األخطاء اللغوية تلقائًيا من خال برنامج مايكروسوفت وورد.	 
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اشــرح للطلبــة خطــوات التدقيــق اإلمائــي والنحــوي، وبّيــن لهــم الفــرق 	 
بينهمــا مــن حيــث الشــكل واللغــة، موضًحــا ذلــك باألمثلــة علــى مســتند 

نصــي يتــم إنشــاؤه فــي برنامــج مايكروســوفت وورد.

المتاحــة، 	  الخيــارات  لهــم  واشــرح  المحــرر،  للطلبــة خصائــص  وّضــح 
الطالــب. فــي كتــاب  الــواردة  بالشــروحات  مســتعيًنا 

أبــرز 	  لمعرفــة  وتابعهــم  األول،  التدريــب  تنفيــذ  الطلبــة  مــن  اطلــب 
لمحتاجهــا. المســاعدة  وقــدم  التنفيــذ،  أثنــاء  تواجههــم  التــي  التحديــات 

اشــرح للطلبــة المقصــود بالمرادفــات، وســّهل لهــم مفهومهــا بالتشــبيه 	 
بالقامــوس للكلمــات بــدون تعريفــات.

الفــأرة 	  زر  علــى  بالضغــط  للمرادفــات،  الوصــول  طــرق  للطلبــة  وّضــح 
"المرادفــات". األمــر  واختيــار  الكلمــة  فــوق  األيمــن 

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثانــي كواجــب منزلــي، بهــدف التــدّرب 	 
علــى البحــث عــن األخطــاء، واســتخدام المرادفــات.
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الواجــب 	  المهمــة  واإلعــدادات  الطباعــة،  خيــارات  بشــرح  ابــدأ 
المســتند. طباعــة  عنــد  مراعاتهــا 

نّفــذ التطبيــق العملــي لخيــارات وإعــدادات الطباعــة أمــام الطلبــة، 	 
الــواردة  بالخطــوات  المتاحــة، مســتعيًنا  الخيــارات  لهــم  واشــرح 

فــي كتــاب الطالــب.

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثالــث، بهــدف إكســابهم مهــارات 	 
طباعــة المســتندات.

فــي نهايــة الــدرس وضــح للطلبــة بــأن هنــاك برامــج وتقنيــات أخرى 	 
تســتخدم كبدائــل للبرنامــج الــذي تــم التعــرف عليــه فــي الوحــدة، 

اســتعرضها وناقشــها معهــم.
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مشروع الوحدة 
تــوازن 	  مراعــاة  مــع  صغيــرة،  مجموعــات  إلــى  الطلبــة  وّزع 

المجموعــات مــن حيــث قــدرات الطلبــة لتنفيــذ مشــروع الوحــدة. 
المشــروع. تنفيــذ  بـــخطوات  بالبــدء  الطلبــة  وّجــه  ثــم 

اطلــب مــن كل مجموعــة تحديــد موضــوع معيــن، حيــث يتعيــن 	 
علــى كل مجموعــة البحــث عــن صــور مــن اإلنترنــت ومعلومــات 
حــول الموضــوع الــذي تــم اختيــاره مراعًيــا الخطــوات واإلرشــادات 

الــواردة فــي كتــاب الطالــب.

ضــع معاييــر مناســبة لتقويــم أعمــال الطلبــة فــي المشــروع، وتأكــد 	 
ويمكنــك  المشــروع.  متطلبــات  فهمــت  مجموعــة  كل  أن  مــن 
ـع الــواردة فــي دليــل المعلــم  ـ ـ االسترشــاد بمعاييــر تقويــم المشــاريـ

العــام.

حدد موعد تسليم المشروع ومناقشة أعمال الطلبة.	 

فــي ختــام الوحــدة ألــِق الضــوء علــى مهــارات الوحــدة الرئيســة مــرة 	 
أخــرى.

فهــرس 	  فــي  الــواردة  المهمــة  الوحــدة  الطلبــة بمصطلحــات  ــر 
ّ
ذك

المصطلحــات.
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تلميح: 

تابــع الطلبــة أثنــاء تنفيذهــم التدريــب، وتأكد 
ُعون فــي التدقيــق اإلمائــي  مــن أنهــم ال يتســرَّ
لــزم  إذا  رهــم 

ّ
وذك الجملــة،  وبنــاء  والنحــوي 

لحــل  الضروريــة  التنســيق  بــأدوات  األمــر، 
التدريــب. 
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حل التدريبات
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بالشاطئ

طريق

الثي

وكأنه بالشاطؤ

طرريق

التى

جامع، شاطئ، مسلك، يتصاعد

نعم، الكلمة هي الماؤ

و كأنه

9191
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تلميح:  

لــزم  أشــرف علــى الطلبــة أثنــاء تنفيذهــم التدريــب. وســاعدهم إذا 
األمــر علــى طباعــة الصفحــة األولــى مــن المســتند، ثــّم تأكــد مــن أنهــم 
قــد اختــاروا الطابعــة المناســبة، واطلــب منهــم تشــغيل أمــر الطباعــة 
الفصــل حتــى تتمكــن مــن  فــي  تلــو اآلخــر وفًقــا لمقاعدهــم  واحــًدا 

ــع المســتند المطبــوع عليهــم بالترتيــب الصحيــح.  ـ ـ ـ توزيـ

92
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وصف الوحدة
عزيزي المعلم

نامــج، والخوارزميــات، والمخطــط  مجــة مثــل: )ال�ب الهــدف العــام مــن الوحــدة أن يتعلــم الطلبــة أهــم مصطلحــات ال�ب
ي ســكراتش، 

(، وعــى خطــوات حــل المشــكلة. وســيتعرفون عــى ماهيــة الكائــن، وكيــف تســتخدم مظاهــره �ف ي االنســيا�ب
ي 

مجيــة �ف طيــة التخــاذ القــرارات ال�ب باإلضافــة إىل اســتخدام لبنــات إدخــال البيانــات وإخراجهــا، واســتخدام اللبنــات ال�ش
ســكراتش.

م
ُّ
نواتج التعل

كتابة خوارزمية لحل مشكلة محددة.	 

العمل باستخدام الكائنات.	 

ي لحل مشكلة معينة.	  تصميم مخطط انسيا�ب

ي باستمرار، باستخدام لبنات التكرار.	  تكرار مقطع برم�ب

طية.	  وط والمعامالت ال�ش نامج، باستخدام لبنات ال�ش ي مسار ال�ب
التحكم �ف

 الوحدة الثالثة

ي سكراتش
مجة �ف ال�ب
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الدروس

ي سكراتش
مجة �ف عدد الحصص الوحدة الثالثة: ال�ب

الدراسية
2الدرس األول: كيفية تصميم برنامج

ي سكراتش
: الكائنات �ف ي

2الدرس الثا�ف

طية 2الدرس الثالث: المعامالت ال�ش

وع الوحدة 1م�ش

7إجماىلي عدد الحصص الدراسية

المصادر والملفات واألدوات واألجهزة المطلوبة

المصادر

ة قميَّ كتاب المهارات الرَّ

ي 
ف الخامس والسادس االبتدا�ئ للصف�ي

الفصل الدرايسي األول

األدوات واألجهزة

 	.)MIT Scratch( منصة سكراتش من معهد ماساتشوستس للتقنية
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الوحدة الثالثة/ الدرس األول

كيفية تصميم برنامج 

وصف الدرس
مجة، ومعرفة خطوات حل المشكالت. ي ال�ب

الهدف العام من الدرس هو التعرف عى أهم المصطلحات �ف

م
ُّ
نواتج التعل

التعرف على أهم المصطلحات في البرمجة )الخوارزمية، البرنامج، والمخطط االنسيابي(.	 

تطبيق خطوات إنشاء البرنامج.	 

ة   نقاط مهمَّ

ــر اللبنــات الســابقة، راجــع مــع الطلبــة اللبنــات التــي ســبق تعلمهــا، وكيفيــة 	 
ّ
قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي تذك

تبديــل الخلفيــات. 

قــد يواجــه بعــض الطلبــة أيًضــا صعوبــات فــي فهــم مفهــوم الخوارزميــات، اشــرح لهــم أن الخوارزميــة هــي مجموعــة 	 
مــن التعليمــات المتسلســلة التــي توفــر اإلجابــة الصحيحــة لمشــكلة معينــة أو ألداء مهمــة.

الدرس األول

ي سكراتش
مجة �ف الوحدة الثالثة: ال�ب

عدد الحصص 
الدراسية

2الدرس األول: كيفية تصميم برنامج
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

استكشف المعارف والمهارات السابقة لدى الطلبة من خالل طرح األسئلة التالية:	 

هل تتذكرون تعريف الخوارزمية؟	 

ما أهمية تعلم البرمجة؟	 

هل تعرفون من هو المبرمج؟ وّضحوا إجابتكم، مع ذكر بعض األمثلة.	 

راجع مع الطلبة الموضوعات التي سبق دراستها في الصف الرابع االبتدائي، مستعيًنا بما ورد في كتاب الطالب	 

استخدم الخرائط الذهنية لتوضيح خطوات تصميم برنامج.	 

 خطوات تنفيذ الدرس  

نامج، مع ذكر عدة أمثلة، وتوضيح مفهوم برنامج الحاسب.	  ح للطلبة المقصود بال�ب ا�ش

مجة، وأين يمكن استخدامها، موضًحا لهم ذلك باألمثلة من الحياة الواقعية.	  ح للطلبة المقصود بلغة ال�ب ا�ش

مجيات.	  مجيات، ومهندس ال�ب مج، مثل: مطور ال�ب وّضح للطلبة المسميات األخرى للم�ب

الحاســب. 	  داخــل  امــج  ال�ب تنفيــذ  يمكــن  كيــف  للطلبــة  ح  ا�ش
يقــرأ  الحاســب  تشــغيل  بعــد  مثــل:  التعليمــات،  باتبــاع  وذلــك 

ينفذهــا.  ثــم  التعليمــات،  أو  األوامــر  قائمــة  الحاســب 

الطلبــة 	  فهــم  مــن  للتأكــد  األول؛  التدريــب  اســتخدام  يمكنــك   
للــدرس.
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اشــرح للطلبــة خطــوات إنشــاء برنامــج بــدًءا مــن تحليــل المشــكلة، ثــم وّضــح 	 
خطــوات الخوارزميــة، ثــم رســم مخطــط االنســياب، حتــى الوصــول لكتابــة 

البرنامــج، مدعًمــا الشــرح باألمثلــة.

اطلــب مــن الطلبــة تنفيــذ التدريــب الثانــي؛ للتأكــد مــن اســتيعابهم لخطــوات 	 
إنشــاء البرنامــج.

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثالــث كواجــب منزلــي، وذلــك لمســاعدتهم 	 
علــى التفكيــر الحــر، وتطبيــق مــا تعلمــوه فــي هــذا الــدرس.

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الخامــس؛ بهــدف التأكــد مــن قدرتهــم علــى 	 
البرمجيــة  والمقاطــع  االنســيابية  والمخططــات  الخوارزميــات  إنشــاء 
التدريــب. تنفيــذ  أثنــاء  للطلبــة  ومســانًدا  داعًمــا  دورك  وليكــن  المناســبة، 

اشــرح للطلبة مفهوم المخطط االنســيابي، ووّضح لهم األشــكال المختلفة 	 
ــد علــى أهميــة اســتخدام الشــكل 

ّ
المســتخدمة فــي المخطــط االنســيابي. أك

المناســب فــي كل حالــة.

بيــن 	  بالفــرق  معرفتهــم  مــن  للتأكــد  الرابــع؛  التدريــب  تنفيــذ  منهــم  اطلــب 
االنســيابي. المخطــط  أشــكال 
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تلميح:  

حّفــز الطلبــة علــى ابتــكار موضــوع لعرضهــم التقديمــي؛ ألن 
بعــض  يلــي  فيمــا  العــرض.  تنظيــم  فــي  سيســاعدهم  ذلــك 

للخوارزميــة: الممكنــة  الخطــوات 

تحديد موضوع لعرضك التقديمي

تحديد أهداف العرض

إنشاء المقدمة

إنشاء النص 

إنشاء الخاتمة

التدريب على تقديم العرض

ي صفك.  	
تقدييمي �ف إعداد عرض   عند 

ف  ي يجب أن تأخذها بع�ي ما األمور اليت
االعتبار؟

ي  	 ئ خوارزمية تحدد فيها األمور اليت  أن�ش
ف عليك تنفيذها إلعداد العرض. يتع�ي

تدريب 3

تدريب 4

ئ خوارزمية أن�ش

أنواع األشكال

ي بالشكل المناسب: صل كل وصف ألشكال المخطط االنسيا�ب

ف نهاية العمليات تمي�ي

اتخاذ قرار

إدخال بيانات

تنفيذ الحسابات
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تلميح:  

المثلــث الــذي رســمته القطــة متســاوي 
األضالع، وبالتالي فإن زاويته الخارجية 

120 درجــة.

107

تدريب 5

 المخططخطوات الخوارزمية:
: ي االنسيا�ب

ي سكراتش لحل المشكلة التالية: 	
 اتبع خطوات كتابة برنامج �ف

ي وسطه وإصدار بعض األصوات.•	
ا بحيث يمكنه الوقوف �ف ً  يرسم كائن القطة مثلًثا أحمًرا كب�ي

ي م�ب ي والمقطع ال�ب إنشاء خطوات الخوارزمية والمخطط االنسيا�ب

1. البداية.

2. امسح المنصة من أي رسومات سابقة.

3. أنزل القلم.

4. تغي�ي لون القلم إىل األحمر.

5. تغي�ي حجم القلم إىل 10.

6. اجعل كائن القطة يرسم المثلث.

7. ارفع القلم.

ي وسط المثلث.
8. حرك كائن القطة �ف

9. شغل صوت "القطة".

10. النهاية.

البداية

النهاية

أنزل القلم.

تغي�ي لون القلم إىل األحمر.

تغي�ي حجم القلم إىل 10.

شّغل صوت "القطة".

امسح المنصة من أي رسومات 
سابقة.

اجعل كائن القطة يرسم المثلث.

ارفع القلم.

املثلث. القطة يف وسط  كائن  حرك 
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ي 
الوحدة الثالثة/ الدرس الثا�ف

ي سكراتش
الكائنات �ف

ة   نقاط مهمَّ

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم المقصــود بالكائــن، وّضــح لهــم أن جميــع األشــياء التــي ُتســتعمل فــي برامــج 	 
ســكراتش تســمى كائنــات، وهــي عبــارة عــن رســوم يمكــن برمجتهــا، وجعلهــا تتحــرك، أو تعــزف مقاطــع موســيقية، أو 

تتفاعــل مــع كائنــات أخــرى. 

قــد يواجــه بعــض الطلبــة صعوبــة فــي فهــم تغييــر شــكل الكائــن، وّضــح للطلبــة بأنــه يمكــن تغيير شــكل الكائــن بإعطائه 	 
مظهــًرا، ويمكــن اســتعمال أي صــورة رقمية كمظهر. 

قــد يجــد بعــض الطلبــة صعوبــة فــي التمييــز عندمــا يقــوم ســكراتش تلقائًيــا بتســمية أي كائــن جديــد باســم الكائــن 1، 	 
. ً
الكائــن2، إلــخ...، اشــرح لهــم أنــه يوصــى بتســمية الكائنــات بأســماء ذات معنــى حتــى يســهل تذكرهــا مســتقباًل

ي
الدرس الثا�ف

ي سكراتش
مجة �ف الوحدة الثالثة: ال�ب

عدد الحصص 
الدراسية

ي سكراتش
: الكائنات �ف ي

2الدرس الثا�ف

وصف الدرس
ي بيئة سكراتش، وكيفية استخدام مظهره.

الهدف العام من الدرس هو التعرف عى الكائن �ف

م
ُّ
نواتج التعل

معرفة الكائن في بيئة سكراتش.	 

استخدام مظهر الكائن، وتوظيفه داخل بيئة سكراتش.	 

تكرار الكائن.	 

إضافة مؤثر صوتي للكائن.	 
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

حقــق الهــدف مــن الــدرس بجــذب الطلبــة ألهميــة اســتخدام الكائنــات فــي ســكراتش مــن خــالل بعــض األســئلة، 	 
التاليــة: باألســئلة  االســتعانة  يمكنــك  ذلــك  ولتحقيــق 

هل تعرفون الكائن في بيئة سكراتش؟	 

ماذا تعرفون عن أشكال الكائنات في بيئة سكراتش؟	 

هل يمكنكم جعل الكائن يتحرك؟	 

هل يمكنكم إضافة مؤثر صوت إلى الكائن؟	 

 خطوات تنفيذ الدرس  

ي 	 
ح للطلبــة تعريــف الكائــن، وبّيــن لهــم أهميــة الكائنــات، وكيفيــة توظيفهــا �ف ا�ش

بيئة ســكراتش.

ح لهم نافذة إضافة الكائنات.	  جع مع الطلبة واجهة سكراتش، وا�ش اس�ت
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فــي هــذه المرحلــة، يمكنــك اســتخدام التدريبيــن األول والثانــي؛ للتأكــد مــن فهــم 	 
بنــات الالزمــة.

ّ
الطلبــة للــدرس، وإلنشــاء كائــن وجعلــه يتحــرك باســتخدام الل

بنــات يتــم تنفيذهــا مباشــرة بعــد األخــرى. ولكــي يكــون 	 
ّ
ــر الطلبــة بــأن إحــدى الل

ّ
ذك

كل مظهــر مرئًيــا، يجــب إضافــة لبنــة انتظــر )( مــع فاصــل زمنــي صغيــر بيــن لبنــات 
المظاهــر.

نهــم مــن تطبيــق مــا تــم 	 
ّ
وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الثالــث للتأكــد مــن مــدى تمك

مــه فــي الــدرس.
ّ
تعل

اشرح للطلبة خطوات إضافة مؤثر صوتي للكائن، وإمكانية التراجع والتعديل. 	 

وّضح للطلبة كيفية التحكم في تشغيل المؤثرات الصوتية.	 

ــر الطلبــة بكيفيــة حفــظ المشــروع، وتســميته، وحثهــم علــى اتبــاع الخطــوات 	 
ّ
ذك

كمــا وردت فــي كتــاب الطالــب إذا لــزم األمــر.

فــي مظهــر 	  التحكــم  إمكانيــة  لهــم  اللبنــات موضًحــا  اســتخدام  الطلبــة  مــع  راجــع 
الكائــن عبــر لبنــات فئــة الهيئــة باللــون البنفســجي، ويمكــن اســتخدامها فــي التغيير 

بيــن المظاهــر أو اختيــار مظهــر محــدد للكائــن.

الكائــن يتحــّرك، 	  بــأن  الكائــن لإليحــاء  يتــم تغييــر مظهــر  أنــه عــادة  وّضــح للطلبــة 
ونحوهمــا. المشــي  أو  الحديــث  مثــل: 

ناقــش مــع الطلبــة إمكانيــة تكــرار الكائــن، وســهولة إضافــة نســخ مــن نفــس الكائــن، 	 
ومزايــا التكــرار فــي توفيــر الوقــت والجهــد.

بيئــة 	  فــي  الكائنــات  مكتبــة  مــن  جديــد  كائــن  إضافــة  خطــوات  للطلبــة  اشــرح 
ســكراتش.
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تلميح:  

بنــات علــى الفــور واحــدة تلــو األخــرى. حّفزهــم 
ّ
ــر الطلبــة أنــه يتــم تنفيــذ الل

ّ
ذك

علــى اســتخدام فاصــل زمنــي صغيــر بيــن لبنــات المظاهــر بحيــث تتغيــر 
المظاهــر بسالســة وتكــون مرئيــة للمســتخدم أيًضــا.

تدريب 2

باتباع  	 طعامها  تأكل  الدجاجة  يجعل  وًعا  م�ش ئ   أن�ش
الخطوات اآلتية:

أضف الكائن والخلفية.•	
برمجًيا •	 مقطًعا  ئ  وأن�ش المحددة  اللبنات   استخدم 

يجعل الدجاجة تأكل طعامها.

خطوات الخوارزمية:
ي م�ب ئ خطوات الخوارزمية والمقطع ال�ب أن�ش

1. البداية.

2. كرر 10 مرات الخطوات من 3 إىل 6.

.hen-a 3. غ�يّ مظهر الكائن إىل

4. انتظر 0.3 ثانية.

.hen-d 5. غ�يّ مظهر الكائن إىل

6. انتظر 0.3 ثانية.

7. النهاية.
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تلميح: 

اللبنــات  اســتخدام  الطلبــة  مــن  اطلــب 
الــدرس. فــي  تعلموهــا  التــي 

رهــم بوجــود أكثــر مــن حــل صحيــح 
ّ
ذك

التدريــب. لهــذا 

تدريب 3

ي المنصة. 
ي تظهر �ف أضف الكائنات والخلفية التالية اليت

وأي  واالستشعار  والحركة،  الهيئة،  لبنات  استخدم 
متحركة  وع رسوم  إلنشاء م�ش تحتاجها  أخرى  لبنات 

كامل. اجعل كل كائن يتحرك بطريقته الخاصة.

ي م�ب ئ خطوات الخوارزمية والمقطع ال�ب أن�ش
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1. البداية.
2.  كرر 50 مرة الخطوات 

من 3 إىل 4.
3.  اجعل السمكة تتحرك 

10 خطوات.
4. انتظر 0.1 ثانية.

5. النهاية.

1. البداية.
2.  كرر 50 مرة الخطوات 

من 3 إىل 5.
3.  اجعل قنديل البحر 

يتحرك 10 خطوات.
ّ الكائن إىل المظهر  4.  غ�ي

. التاىلي
5. انتظر 0.1 ثانية.

6. النهاية.

1. البداية.
2.  كرر 15 مرة الخطوات من 

3 إىل 6.
3.  غ�يّ مظهر الكائن إىل 

.pufferfish-b
4.  اجعل السمكة المنتفخة 

تتحرك 20 خطوة.
5.  غ�يّ مظهر الكائن إىل 

.pufferfish-c
6. انتظر 0.3 ثانية.

7. النهاية.
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وصف الدرس
وط التخــاذ القــرارات، والتمكــن مــن تطبيــق  الهــدف العــام مــن الــدرس هــو التعــرف عــى كيفيــة اســتخدام الــ�ش

ي بيئــة ســكراتش.
طيــة �ف واســتخدام المعامــالت ال�ش

م
ُّ
نواتج التعل

تطبيق استخدام الشروط في بيئة سكراتش.	 
التعرف على لبنات اسأل وأجب. 	 
التعرف على لبنة اربط.	 
تطبيق كيفية إجراء محادثة مع كائن.	 
استخدام المعامالت الشرطية في بيئة سكراتش.	 
إنشاء برنامج نصي باستخدام المعامالت الشرطية	 

الدرس الثالث

ي سكراتش
مجة �ف الوحدة الثالثة: ال�ب

عدد الحصص 
الدراسية

طية 3الدرس الثالث: المعامالت ال�ش

ة   نقاط مهمَّ

قــد يصعــب علــى بعــض الطلبــة معرفــة لبنــة "اربــط". وّضــح لهــم بأنها إحــدى لبنات فئة المعامــالت باللون األخضر، 	 
وتســتخدم لربط القيم واألرقام والكلمات في سلســلة. 

لبنــات 	  ثــالث  هنــاك  أن  لهــم  وّضــح  الشــرطية،  المعامــالت  لبنــات  فهــم  فــي  صعوبــة  الطلبــة  بعــض  يواجــه  قــد 
للمعامــالت الشــرطية الشــائعة )أكبــر مــن – أصغــر مــن – يســاوي(، تحتــوي كل لبنــة مــن لبنــات المعامــالت الشــرطية 

علــى مربعيــن فارغيــن، حيــث يمكنــك كتابــة نــص أو قيمــة فيهمــا.

الوحدة الثالثة/ الدرس الثالث 

طية المعامالت ال�ش
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التمهيد   

ي تحضــ�ي الــدرس، واإلعــداد لــه، إضافــة إىل بعــض 
ي يمكــن أن تســاعدك �ف احــات الــيت عزيــزي المعلــم، إليــك بعــض االق�ت

ي الــدرس:
النصائــح الخاصــة بتنفيــذ المهــارات المطلوبــة �ف

حقــق الهــدف مــن الــدرس بجــذب اهتمــام الطلبــة ألهميــة اســتخدام المقارنــات فــي ســكراتش مــن خــالل بعــض 	 
التاليــة: باألســئلة  االســتعانة  يمكنــك  ذلــك  األســئلة، ولتحقيــق 

ما عمليات المقارنة التي سبق دراستها في مادة الرياضيات؟	 

كيف تستفيدون من عمليات المقارنة؟	 

هل جّربتم التعامل مع المعامالت الشرطية في سكراتش؟	 

خطوات تنفيذ الدرس  

استرجع مع الطلبة خطوات تصميم برنامج، والتي سبق دراستها في الدرس األول من هذه الوحدة.	 

وّضح للطلبة أهمية المعامالت الشرطية، وبماذا تتميز؟، وماذا يمكن أن ُتحقق؟.	 

اســتخدامها 	  ســيتم  التــي  الرئيســة  اللبنــات  للطلبــة  اســتعرض 
اربــط. ولبنــة  وأجــب،  أســأل  كـــلبنات: 

بكتــاب 	  مســتعيًنا  اللبنــات  مــع  التعامــل  كيفيــة  للطلبــة  وّضــح 
لــب. لطا ا
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فــي هــذه المرحلــة، اطلــب من الطلبة تنفيذ التدريــب األول 	 
ومعرفتهــم  خوارزميــات  إنشــاء  علــى  قدرتهــم  مــن  للتأكــد 

بنــات.
ّ
اســتخدام كل الل

طّبق أمام الطلبة مع الشرح خطوات المحادثة مع الكائن.	 

قدم للطلبة شرح وتنفيذ المثال المرفق في كتاب الطالب، 	 
مع تذكير الطلبة بكيفية تشغيل البرنامج بعد تنفيذه.
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وّضــح للطلبــة الفــرق بيــن عمليــات المقارنــة للمعامــالت 	 
الشــائعة. الشــرطية 

اعــرض للطلبــة كيفيــة الوصــول إلى لبنــات التحكم الختيار 	 
اللبنــة المطلوبة.

 	 )if )( then(  - إذا   )( لبنــة  عمــل  للطلبــة كيفيــة  اشــرح 
الشــرط  تحقيــق  طريقــة  باألمثلــة  موضًحــا  الشــرطية، 

وتنفيــذه.

إجاباتهــم 	  وشــارك  الثانــي  التدريــب  لتنفيــذ  الطلبــة  وّجــه 
أمــام الجميــع للتأكــد مــن قــدرة الطلبة على إنشــاء خطوات 

البرمجــي. الخوارزميــة، والمقطــع 
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اســتمر بقســم "جرب بنفســك" في كتاب الطالب لممارســة الشــروط، 	 
وشــجع الطلبــة علــى اتبــاع خطــوات الكتــاب لتنفيــذ التدريــب. يمكنهــم 

أيًضــا مشــاركة أفكارهــم مــع زمالئهــم فــي الفصــل.

إنشــاء خطــوات 	  الثالــث، وتابــع معهــم  التدريــب  لتنفيــذ  الطلبــة  وّجــه 
البرمجــي. المقطــع  فــي كتابــة  لهــم  المســاندة  وقــدم  الخوارزميــة، 

ــم الصغيــر، واجعــل 	 
ّ
يمكنــك االســتفادة مــن تطبيــق إســتراتيجية المعل

فيمــا  األخطــاء  واستكشــاف  والنتائــج،  الحلــول،  يتشــاركون  الطلبــة 
بينهــم.

وّجــه الطلبــة لتنفيــذ التدريــب الرابــع كواجــب منزلــي؛ بهــدف إكســابهم 	 
مهــارة كتابــة الخوارزميــات.
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خطوات الخوارزمية:

1. البداية.
2.  سيسأل الغطاس "كم سمكة يمكنك التعرف عليها؟" وسنتل�ق إجابته.

3. إذا كانت اإلجابة أك�ب من 4، فانتقل إىل الخطوة 4.
. ي

" لمدة 3 ثوا�ف 4. سيقول الغطاس "ليس بالكث�ي

5. إذا كانت اإلجابة أقل من 4، فانتقل إىل الخطوة 6.
6. سيقول الغطاس "الكث�ي من األسماك" لمدة 3 ثوان.

7. إذا كانت اإلجابة تساوي 4، فانتقل إىل الخطوة 8.
8.  سيقول الغطاس لمدة 4 ثواٍن "هذا صحيح مجموع األسماك هو ..." متبوًعا باإلجابة.

9. النهاية.

مشروع الوحدة 
البــدء فــي مشــروع الوحــدة، وســاندهم فــي 	  شــّجع الطلبــة علــى 

المشــروع. تصميــم  وإتقــان  إتمــام 

يمكنــك تطبيــق إســتراتيجية حــل المشــكالت، إليجــاد أي أخطــاء 	 
ـــع الطلبــة، ومشــاركتهم الحلــول. فــي مشــاريـ

ضــع معاييــر مناســبة لتقويــم أعمــال الطلبــة فــي المشــروع، وتأكــد 	 
ويمكنــك  المشــروع.  متطلبــات  فهمــت  مجموعــة  كل  أن  مــن 
ـع الــواردة فــي دليــل المعلــم  ـ ـ االسترشــاد بمعاييــر تقويــم المشــاريـ

العــام.

اطلب من جميع الطلبة حفظ وتسليم المشروع.	 
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تلميح:

اطلــب مــن الطلبــة اســتخدام اللبنــات 
ي الــدرس.

ي تعلموهــا �ف الــيت

ذكرهــم بوجــود أكــ�ث مــن حــل صحيــح 
لهــذا التدريــب.

خطوات الخوارزمية:

1. البداية.

.fish-c 2. غ�يِّ مظهر الكائن إىل
3. النهاية. 

خطوات الخوارزمية:

1. البداية.

2.  غ�يِّ مظهر الكائن إىل 
.fish-d
3. النهاية. 

خطوات الخوارزمية:

1. البداية.

2.  غ�يِّ مظهر الكائن إىل 
.fish-b
3. النهاية.
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خطوات الخوارزمية:

1. البداية.

.jellyfish-d 2. غ�يِّ مظهر الكائن إىل
3. النهاية. 

تلميح:

ــر الطلبــة أنــه يمكنهــم إضافــة المزيــد مــن األســماك وقنديــل 
ِّ
ذك

البحــر كمــا يحلــو لهــم إلنشــاء لعبــة أكــ�ث صعوبــة.

في ختام الوحدة ألِق الضوء على مهارات الوحدة الرئيسة مرة أخرى.	 

فهــرس 	  فــي  الــواردة  المهمــة  الوحــدة  بمصطلحــات  الطلبــة  ــر 
ّ
ذك

. ت لمصطلحــا ا
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1. البداية.

2.  ستسأل القطة "كم عمرك؟" 
وستتل�ق إجابتها.

ف  3.  ستقول القطة لمدة ثانيت�ي
"عمرك ..." متبوعة بإجابة 

المستخدم متبوعة بكلمة 
"سنة".

4. النهاية.

لنطبق معا.
حل التدريبات
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1. البداية.

2.  غ�يّ مظهر الكائن إىل 
. ballon1-a

3.  سيسأل البالون "ما هو 
؟" وستتل�ق إجابته. ي

لو�ف

4.  سيقول البالون لمدة 3 
ي هو ..." متبوًعا 

ثواٍن "لو�ف
بإجابة المستخدم.

5. النهاية.

1. البداية.

2.  غ�يّ مظهر الكائن إىل 
. ballon2-b

3.  سيسأل البالون "ما هو 
؟" وستتل�ق إجابته. ي

لو�ف

4.  سيقول البالون لمدة 3 
ي هو ..." متبوًعا 

ثواٍن "لو�ف
بإجابة المستخدم.

5. النهاية.

1. البداية.

2. غ�يّ مظهر الكائن إىل 
. ballon3-c

3.  سيسأل البالون "ما هو 
؟" وستتل�ق إجابته. ي

لو�ف

4.  سيقول البالون لمدة 3 
ي هو ..." متبوًعا 

ثواٍن "لو�ف
بإجابة المستخدم.

5. النهاية.
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إنه بارد

إنه حار

إنه بارد
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تدريب 4

ا لمساعدتك  ئ خوارزمية ثم مقطًعا برمجيًّ أن�ش
ي اختباراتهم أم ال. 

ي معرفة إذا نجح الطلبة �ف
�ف

ف االعتبار؟  ي يجب أن تأخذها بع�ي  ما األشياء اليت

ي كل االحتماالت الممكنة.
	  فكر �ف

ف عليك اتخاذها؟ وكيف  	   رتب بالتسلسل أي قرارات يتع�ي
ستغ�ي هذه القرارات أفعالك؟.

برنامًجا يوضح نجاحك  ئ وشغل  أن�ش الجدول،  	  بناًء عى 
ي االختبار.

ي حصلت عليها �ف ورسوبك بناء عى الدرجة اليت

خطوات الخوارزمية:

ي م�ب ئ خطوات الخوارزمية والمقطع ال�ب أن�ش

النتيجة ط ال�ش

راسب أقل من 50

ناجح يساوي 50

ناجح أك�ب من 50

1. البداية.
2.  ستسأل القطة "ما يهي درجتك؟" وستتل�ق 

إجابتها.
3.  إذا كانت اإلجابة أقل من 50، فانتقل إىل 

الخطوة 4.
. ف 4.  ستقول القطة "لم تنجح" لمدة ثانيت�ي
5.  إذا كانت اإلجابة تساوي 50، فانتقل إىل 

الخطوة 6.
ف "لقد نجحت". 6. ستقول القطة لمدة ثانيت�ي

7.  إذا كانت اإلجابة أك�ب من 50، فانتقل إىل 
الخطوة 8.

ف "لقد نجحت". 8. ستقول القطة لمدة ثانيت�ي
9. النهاية.
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132

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"

110



133

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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134

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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135

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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نامج المستخدم ما لونه  يسأل ال�ب
المفضل.

تحقق من كون إجابة المستخدم يهي 
"اللون األزرق". إذا كانت كذلك فإنه 

          "BALLON1-A" يغ�ي مظهره إىل
األزرق اللون.

تحقق من كون إجابة المستخدم يهي 
"اللون األصفر". إذا كانت كذلك فإنه 

  "BALLON1-B" يغ�ي مظهره إىل
األصفر اللون.

تحقق من كون إجابة المستخدم يهي 
". إذا كانت كذلك  ي "اللون البنفس�ب

 "BALLON1-C" فإنه يغ�ي مظهره إىل
ّ اللون. ي البنفس�ب

137

اإلجابة عىل أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
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المهارات الرقمية هي سلسلة من كتب الحوسبة وتقنية المعلومات تعتمد مقاربة مبتكرة قائمة على 
المشاريع. يتعلم الطلبة مفاهيم الحوسبة ويطورون مهاراتهم في تقنية المعلومات واالتصاالت عبر أنشطة 

مميزة وسيناريوهات ممتعة من العالم الحقيقي.
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